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Hans Pedersen 
Nebelgårdsvej 5 
8600 Silkeborg 
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Steen Lauritzen 
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8600 Silkeborg 
Tlf.: 86 855 319 
Skydeudvalgsformand 
Erling Rasmussen 
Meldgårdsparken 10 
8882 Fårvang 
sus.erl@post.tele.dk 
Tlf.: 86815616 
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 
Tlf.: 61724418 
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Formandens spalte.. 
Indledningsvis vil jeg rette en stor tak til et af vore medlemmer 
- Flemming Rethmeier. Flemming besluttede for nogen tid 
siden – på grund af sygdom - at forære sin riffel til Forsvars- 
brødrene. Jeg har med tak – for det var det eneste Flemming 
ville have - modtaget riflen, dog med den klausul, at så længe 
Flemming magter at anvende den, er det hans personlige våben 
som hidtil. 
 
Torsdag den 01. september kørte jeg til Fredericia for at 
deltage i 7. kredsens formandsmøde. Mødet blev holdt i 
Gammel Hovedvagt, Landsoldatens Plads i Fredericia. 
Væggene emmer jo ligefrem af historie.  
 
Ud af dagsordenens 6 punkter, var 2 specielt interessante. 
Løgumkloster og 8. kredsen havde hver fremsendt forslag, der 
skulle behandles på delegeretmødet den 24. september. 
Løgumkloster ønskede en debat om, hvorledes man i de enkelte 
selskaber kunne komme til at spille en aktiv rolle i modtagelse 
af hjemvendte veteraner. De mener, at der er så mange 
kompetencer og meget viden, at vi er i stand til at træde 
hjælpende til, hvis de hjemvendte har problemer. Dette 
forudsat, at Samvirksomheden kunne forsyne selskaberne med 
navne og adresser på veteranerne. 
Fra 8. kredsen var der lagt op til debat om emnet: Følger 
forsvarsbrodersagen med tiden? 
På delegeret mødet den 24. september blev begge emner 
debatteret. 
I henhold til vores Præsident kunne forslaget fra Løgumkloster 
ikke gennemføres. Man ville komme i karambolage med 
registerlovgivningen, hvis man forsøgte. 
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I min optik er det den eneste rigtige udgang på det spørgsmål. 
Jeg er enig med Løgumkloster i, at selskaberne besidder mange 
kompetencer og megen viden, men når vi taler veteraner, 
rækker det ikke. Det kunne være rigtig dejligt, om nogle af 
veteranerne kunne få lyst til at komme til vores arrangementer, 
men derudover kan vi ikke gøre noget specielt for dem. 
 
8. kredsens debatoplæg er altid relevant, idet alle organisationer 
bør se kritisk på sig selv engang imellem. Til at arbejde videre 
med problematikken blev der nedsat et hurtigt arbejdende 
udvalg – og jeg mener hurtigt – der skal barsle med et produkt, 
som skal fremlægges på Landsbestyrelsesmødet medio marts 
2012.  
Udvalget er sammensat af følgende: 
Formand Tønder – formand København – formand 2. kreds – 
formand 3. kreds – næstformand 8. kreds – et medlem af 
lovudvalget, kredsformand 1. kreds og Landssekretæren. 
 
 
Fugleskydning. 
Søndag den 6. november afviklede vi vores årlige 
Fugleskydning. Vi havde valgt at lægge den en uge senere, idet 
den de sidste par år er kollideret med Silkeborg Messen, hvilket 
har givet lidt ”bøvl” med parkering og andet.  
Flytningen havde da heldigvis ingen effekt på fremmødet. Det 
var – stort set – som det plejer, omkring en 20 stykker. 
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Fuglekongen hilser på. 

Præcis på slaget 09.00 trådte den regerende Fuglekonge ind ad 
døren og blev modtaget med den respekt, der bør vises den 
siddende regent. Efter det ceremonielle, stod den på kaffe og 
rundstykker med en ”lille skarp” til.  Så var man ellers klar til 
at skyde ”til fuglen”. 

 
Kaffen nydes, og man gør sig klar til dysten. 



 
 

 
Medlemsblad for 

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 
Omegn 

Resultaterne blev som følger: 

Hvad Nedskudt af 

Højre slagfjer Arne Christiansen 
Venstre slagfjer Niels Vendelbo 
Højre vinge Mogens Heller 
Venstre vinge Krestian Stenger 
Højre klo Bent Christiansen 
Venstre klo Ketty Lemming 
Næbbet Krestian Stenger 
Halsen Birgit Tøndborg 
Halen Krestian Stenger 
Kronen Ketty Lemming 
Brystpladen Steen Lauritzen 

 
 

En flok glade vindere. 

Set fra venstre: Bent Christiansen, Mogens Gade Heller 

Ketty Lemming, Arne Christiansen, Krestian Stenger, Steen 

Lauritzen, Niels Vendelbo og Birgit Tøndborg 

 



 
 

 
Medlemsblad for 

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 
Omegn 

Brystpladen blev skudt ned af Steen Lauritzen, hvorved han 
blev årets Skyttekonge. 

 

 
Steen får sin præmie. 

 

Årets Fuglekonge blev Alice Rethmeier ved skud af Steen 
Lauritzen. 

 
Alice overrækkes beviserne på sin kongeværdighed. 
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Udover Fugleskydningen afvikledes der hovedskydninger på 
ringskiver. 
 
Hovedskydning herrer: 

1. pladsen. Flemming Rethmeier 97 point og 2 X tiere 
2. pladsen. Krestian Stenger 95 point og 3 X tiere 
3. pladsen. Erling Lemming 94 point og 2 X tiere 
 
Hovedskydning damer: 

1. pladsen. Ketty Lemming 95 point 
2. pladsen. Birgit Tøndborg 94 point 
3. pladsen.  Karin Stenger 91 point 

 

 
Der regnes. 

 

Efter at alle skydninger var afsluttet, og en hårdtarbejdende 
bestyrelse – og enkelte udefra - havde regnet sig frem til 
resultaterne, blev der dækket op til frokost. 
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Frokost og præmieoverrækkelse. 

Som slutbemærkning fra mig, skal der lyde en stort tak til 
bestyrelsen – og andre – der beredvilligt havde stillet sig til 
rådighed for gennemførelse af dagens program. 

     Mogens 
 

Trekantskydning i Skanderborg. 
Så har vi modtaget invitation til trekantskydningen mellem os, 
Nr. Snede og Skanderborg. I år er det Skanderborg, der står for 
arrangementet, der finder sted 

Søndag den 8. januar 2012, i Morten Børup Hallen, 

Morten Børupsvej 3, Skanderborg. 

Kl. 08.30 vil kaffen, rundstykkerne og en morgenbitter være 
klar. 
Skydning finder sted mellem 09.00 & 11.30, hvorefter der 
forskydes til Restaurant SØLYST (Søsporten), hvor frokosten 
indtages, og præmier vil blive overrakt. 
Priser: 
Kaffe, rundstykker og morgenbitter: kr.      35,00 
Frokostbord:   kr. 130,00 

   Mogens 
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Pokalskydning mellem DSL og DFB. 
Først på året fik vi invitation fra: Fællesskytteudvalget for Sol-

daterforeninger og Forsvarsbrødrene. Den udfordring tog vi op 
og gennemførte skydeprogrammet en almindelig skydeaften. 
Skiverne skulle være DFB's landssekretær i hænde senest den 
1. april.  
Jeg fandt forleden – lidt tilfældigt, indrømmer jeg gerne – 
resultaterne af den konkurrence på nettet. Faktisk på DSL´s 
hjemmeside. Resultatet er som følger: 
For de fritstående(dem under 55) de 10 bedste. 
DSL 1777 P  DFB 1871 P 
Veteraner(dem over 55) de 40 bedste. 
DSL 7380 P  DFB 7693 P 
 
På listen med fritstående er desværre ingen Silkeborg-skytter. 
Det er der derimod på veteranlisten, nemlig Hugo Brogård(193) 
Viggo Lemming(193) og Krestian Stenger(190). 
Flot resultat, både på landsplan, men da også lokalt. 

   Mogens 
 

Silkeborg Ny Teater. 
Som sædvanlig skal vi en tur i Silkeborg Ny Teater. I 2012 er 
det lykkedes at reservere billetter til revyen. 
Ud af de 3 mulige dage vi i bestyrelsen havde tænkt det skulle 
være, var de to allerede udsolgt.  
Tidligere år har vi kunnet ramme dage, hvor det har været 
muligt at få teatersnitter bagefter. Det var ikke muligt denne 
gang, så jeg har reserveret en dag, hvor der er spisning før 
forestillingen.  
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Billetpriser er:   kr. 85,- 
 
Varm ret før forestillingen:  kr. 85,- 
 
Vi skal se følgende revy: 

Naturligt udslip 
af  

Kent Knudsen og Morten Sørensen 

Udslip sker hver eneste dag kloden rundt – lige fra atomudslip 
til en lille lydløs – øh – prut. Men hvad er naturligt, og hvad er 

ikke naturligt. Det spørgsmål – og mange andre vil vi tage 

under behandling i revyen. Intet udslip er for stort – og intet er 

for lille – og hvem slipper egentlig ud, når andre slipper ind? 

Reserver allerede dagen nu: 

Fredag den 3. februar 2012 

For spisende gæster åbnes kl. 18.50. 

Tilmelding til: Niels Vendelbo 86 957 290 

    Holger Flæng 86 846 584 

HUSK!     Pladserne fordeles efter ”først til mølle”- 
princippet.  

   Mogens 
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Forsvarsbrødrenes tur 2012. 
 
Forsvarsbrødrenes Veteranklub arrangerer, i lighed med 
tidligere år, igen en tur i 2012. Denne gang går turen til 
Sønderjylland og er fastlagt til d. 06. og 07. juni. 
 
Turen er endnu ikke endeligt fastlagt, men vi forventer at kunne 
besøge Frøslevlejren, Danfoss Univers og Sønderborg Slot den 
første dag. 
Dag 2 overvejer vi at besøge Dybbøl Banke, parken ved 
Gråsten Slot, Dannevirke, Gottorp Slot og Hedeby. Vi kan helt 
sikkert ikke nå det hele, men det vil blive planlagt i 
begyndelsen af januar, hvor meget vi kan nå. 
 
Vi har planlagt at bo på Comwell Hotel i Sønderborg. Comwell 
Hotel ligger sammen med Sønderborg Teater, og der opfører 
man Sønderborg-revyen i de dage. Sønderborg-revyen har ry 
for at være blandt de bedste i landet. 
 
Vi har besluttet at reservere billetter til de deltagere, som måtte 
ønske det. Når billetterne reserveres, skal de også betales. 
Derfor beder vi om tilmelding på nuværende tidspunkt. 
 
Når vi har deltagerantallet, vil vi reservere billetterne og 
samtidig anmode om indbetaling af depositum. 
 
Når man tilmelder sig turen, bedes man derfor meddele, om 
man ønsker billetter til revyen. 
 
Da alle aftaler ikke er endeligt på plads, er prisen for turen ikke 
endeligt fastlagt endnu, men det bliver inkl. rundvisninger, 
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frokost, aftensmad, overnatning og revybilletter mellem 2.300 - 
2.500 kr.   
 
De personer, der tilmelder sig turen, vil i løbet af januar 
modtage et brev med den endelige pris for turen, samt 
anmodning om indbetaling af depositum. 
 
Tilmelding er selvfølgelig ikke bindende på nuværende 
tidspunkt  
 
Tilmelding kan ske til Hans Aaboe eller til undertegnede og 
gerne på mail. 
 
Mvh. 
 
Børge Mikkelsen, 
Sinding Nørrevej 2, 
8600-Silkeborg. 
 
Tlf. 8685 5180 / 2323 1220 
 
E-mail: bbm@fiberpost.dk         
 

 
Her kommer fortsættelsen af - Med Børge til 

Holland, Normandiet og Belgien.  

 
Dagen efter, den 30. april, stod vi op til flot vejr med sol. Efter 
morgenmaden, som på dette hotel var ret ensformig, idet den 
hver dag bestod af flute og croissanter samt en konstant venten 
på ny forsyning med kaffe, kørte vi til Mont Saint Michel. 
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Denne klippeø stikker op fra havet og består af en lille by og et 
kæmpekloster, beskyttet bag tykke fæstningsmure. Det er en 
temmelig stejl opstigning til toppen af bjerget med det fantasti-
ske kloster. 
Mont Saint Michel besøges hvert år af 3-4 mill. pilgrimme og 
turister, og det siger sig selv, at stedet derfor er noget ”turistet” 
med masser af små forretninger og restauranter. Vi var nogle 
stykker, der fandt en hyggelig restaurant for indtagelse af da-
gens frokost i sol på terrassen. Herligt! 
Klippeøen er i øvrigt kendt for den meget store tidevandsfor-
skel på helt op til 14 meter. Heldigvis indfandt højvandet sig 
ikke, mens vi besøgte stedet, for så ville bussen sikkert være 
skyllet i havet. 
Vi fandt den i god stand på samme sted, som vi havde parkeret. 
Frank havde, som altid ved længere stop, arrangeret sin forret-
ning med bitter, cognac og andre spirituøse drikke, og der blev 
lejlighed til at købe en enkelt skarp til at klare halsen, efter 
timerne i højden. 
 
Vi var tilbage ved hotellet kl. 15.30 efter en dejlig dag med 
godt vejr og fine oplevelser. 
Om aftenen var der ”frit slaw” med hensyn til spisning. Tæt 
ved hotellet afgik der en slags sporvogn ind til Caen City. 
Birgith og jeg havde bestemt, at vi denne aften ville være lidt 
asociale og passe os selv. Herunder spise en god middag for at 
fejre min fødselsdag. 
Vi kunne ikke læse fransk og dermed sætte os ind i, hvordan vi 
skulle betale for billet til sporvognen. Pludselig ankom der en 
sådan, vi steg ind uden at betale og kunne ved første stop her-
efter konstatere, at vi var kørt i den forkerte retning. Heldigvis 
var der ikke langt til endestationen, som vi nåede uden at blive 
antastet. Vi steg ud, fik kontakt med en flink fransk kvinde, 
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som lærte os fidusen med betaling via de opstillede automater, 
og kunne nu med god samvittighed stige på vognen igen. 
Denne gang nåede vi centrum. 
Vi gik rundt i strålende sol. Så først en meget gammel borg, 
som byen er vokset op omkring. Her var en flot udsigt over 
byen og omegnen. Området omkring borgen er på 5,5 hektar og 
virker som en oase midt i den ellers travle hovedstad for områ-
det Calvados. Vi gik også en tur i forretningsgaderne, gjorde 
stop for at nyde en øl i solskinnet på en café og nød i det hele 
taget livet i det franske. 
På vores vandring mødte vi kun Jytte og Knud Sehested fra 
Virklund, som også havde valgt at se byen på egen hånd. Jeg 
havde ellers regnet med, at vi havde mødt hele flokken i byen, 
men dertil var byen for stor. 
Vi var nu blevet godt sultne og gik ind på restaurant ”Bæuf & 
Cow” (og det er ingen stavefejl!), hvor vi fik serveret en herlig 
oksebøf efterfulgt af en dejlig dessert. Således mætte og lænse-
de for 66 Euro begav vi os til et stoppested for sporvognen 
hjem. Her stod vi igen og fumlede noget med køb af billet, men 
det lykkedes da. Under denne proces hørtes højrøstet dansk tale 
i det fjerne, og snart kom en flok at turdeltagerne vandrende. 
De havde valgt at gå hjem og for ikke at fare vild, fulgte de 
sporet. 
Lilly og Bent valgte dog vores eksempel og kørte med sporvog-
nen hjem. Dagen efter kunne vi konstatere, at de øvrige alle var 
vel ankommet til hotellet i løbet af aftenen/natten. Enkelte da-
mers tissetrang havde bevirket, at den sidste kilometer blev 
tilbagelagt i noget, der ligner europæisk rekord på distancen. 
 
Vi skriver nu den 1. maj, og vejret er overskyet. Vi kører i dag 
til den amerikanske kirkegård ved Omaha Beach. Først skal vi 
gennem en omfattende kontrol, præcis som når man flyver med 
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amerikanske flyselskaber. Herefter får vi adgang til det visitor-
center, som findes på stedet. Her ser vi film og fotostater fra D-
dagen og specielt fra Omaha- og Utah-strandene, hvor ameri-
kanerne gjorde landgang. Meget interessant. 
Vi går nu ud på selve kirkegården, hvor knap 10.000 hvide 
marmorkors står i snorlige rækker og markerer lige så mange 
unge amerikaneres død for en sag, der stort set ikke var deres. 
Undervejs ud fra bygningen læses uafbrudt navnene på de 
faldne. 
Det er ufatteligt smukt og rørende, og man gør sig sine tanker, 
når man vandrer blandt de mange kors på den indtil fanatisme 
velholdte kirkegård. Ikke et strå vender forkert, ikke en græs-
kant står uskarp afskåret. Det her kan Amerika – hædre deres 
faldne. 
 
Efterfølgende besøger vi Omaha Beach Museum med masser af 
udstillinger.  
 
Vi fortsatte nu turen mod Pointe du Hoc. Vel ankommet hertil 
fandt vi borde og bænke frem fra bussen og fik det opstillet på 
en dertil egnet plads. Vi havde fået madpakker med fra hotellet, 
og disse blev nu indtaget med god appetit. 
Velforsynede gik vi nu ind på området Pointe du Hoc, som står 
næsten, som det så ud efter slaget den 6. juni 1944. Fyldt med 
rester af sprængte bunkers, og et utal af bombekratere. 
 
Her havde tyskerne et meget stærkt batteri med 155 mm kano-
ner, der kunne beskyde invasionsstrandene, hvorfor det var 
absolut nødvendigt at få dem uskadeliggjort. Fra april til og 
med den 6. juni 1944 blev der i alt kastet mere end 700 tons 
bomber mod batteriet. 
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Inden den egentlige landgang blev obertløjtnant James E. Rud-
der med 225 mand fra 2. Rangerbataljon sendt af sted for at 
uskadeliggøre resterne af batteriet. 
Meget gik ikke som planlagt, og kampen blev hårdere end for-
ventet. Da området endelig var renset for tyskere, var der kun 
90 rangere tilbage af de 225. Når man ser de skrænter, som 
Rudder og hans mænd skulle forcere, forstår man, hvilken 
umenneskelig opgave det var. Angrebet er skildret i filmen 
”Den længste dag” fra 1960. 
Rangerne betalte en høj pris. Men ud over at de faktisk ødelag-
de kanonerne, fik deres angreb tyskerne til at fastholde et helt 
regiment fra den stærke 352. Division i området, i stedet for at 
sende det til Omaha beach. 
Det var en meget interessant oplevelse at se dette område.  
Tilbage i bussen begyndte hjemturen mod hotellet, men inden 
hjemkomst besøgte vi også den tyske kirkegård i La Cambe. 
Også denne er en smuk og højtidelig oplevelse. Her hviler 
21.139 faldne tyske soldater. Gravstenene er her lagt ned på 
græsset, og det store græsareal brydes af grupper af egetræer. 
Langs vejen til kirkegården og området omkring visitorcentret 
er beplantet med specielle Ahorntræer, som er skænket af pri-
vatpersoner, firmaer, byer m.v. i Tyskland. Ved hvert træ er der 
en plade, som fortæller, hvem der har sponseret. 
 
Fyldt med indtryk og oplevelser vender vi tilbage til vores ho-
tel. 
På grund af at det er 1. maj, kører der ingen busser eller anden 
form for transport ind til Caen. Det finder vi så først ud af efter 
at have smidt penge i automaten og ventet 3 kvarter ved stoppe-
stedet. 
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Det er ikke nemt med den franske information. Først efter at 
have spurgt os for på hotellet, finder vi ud af, hvordan det 
forholder sig. 
Nå, men vi er en flok, der får en rigtig hyggelig aften ved at gå i 
kraftig regn til den nærliggende Buffalo Restaurant, hvor vi får 
stillet sulten og tørsten. Is-desserten indtager vi på McDonalds 
på vejen hjem. I mellemtiden er det heldigvis blevet tørvejr. 
Vi tørner ind til den sidste nat i Frankrig – i morgen gælder det 
Belgien. 
 
2. maj. Vi starter først kl. 09.00, en halv time senere end de 
øvrige dage. Der er lidt regn i Frankrig, men da vi når ind i Bel-
gien er der sol og 18 gr. C. Igen var vi heldige med, at det stort 
set kun regnede, når vi sad i bussen. Alle var spændte på, om vi 
skulle opleve de lange køer af biler, som vi var vidne til på tu-
ren mod Frankrig. 
Men Frank manøvrerede ad små listige veje, hvor han kunne, 
og det var først til allersidst, at der var tæt trafik. 
Selvom det meste af dagen gik med transport, fik vi dog en 
oplevelse ved at besøge mindesmærket for Napoleons tabte slag 
ved Waterloo. Dette slag, hvor en britisk-hollandsk hær under 
ledelse af Wellington og en tysk hær under Blüchers ledelse 
endeligt satte en stopper for Napoleons æra. 
Mindesmærket er en kunstigt skabt kæmpehøj med et mindes-
mærke på toppen. Man kan kun komme der ved at betale entré 
til museet, hvilket vores tid ikke tillod. Men det var flot at se. 
Af opslag på stedet kunne jeg se, at der hvert år udkæmpes et 
slag i tidstypiske uniformer. Det kunne være en oplevelse at se. 
Det er ret fantastisk, at man her bevarer et så stort minde om et 
slag, der fandt sted den 18.6.1815. 
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Videre gik det og omkring kl. 18.00 nåede vi vores hotel i Leu-
ven, ca. 25 km udenfor Brussels. 
Dette Ibis Hotel ligger midt i byen, som er meget større og 
langt mere interessant, end jeg havde forestillet mig. Her var 
der hyggeligt, og morgenmaden var perfekt. 
Hurtigt efter indcheckning kørte vi alle i bussen ind til Brussels 
for at se Grand Place, Slagtergade og Manneken Pis. 
Sidstnævnte, der ikke gjorde meget væsen af sig, ud over at væ-
re iklædt russisklignende tøj og så selvfølgelig sende sin stråle 
ud i luften. Men nu har vi set ham. 
Herefter spredtes vi i byen og fandt sammen i vekslende grup-
per. For Birgiths og mit vedkommende havde vi en utrolig hyg-
gelig aften sammen med Lilly og Bent, Steen Lauritzen og Poul 
Nøhr på Restaurant ”Rafael”. Et godt sted, hvor man dog havde 
lidt for travlt i forhold til personalet. Men maden var god, og vi 
nåede da også alle tre retter, inden vi igen skulle mødes med de 
øvrige på Grand Place. Vi mødte også en flok danskere, der var 
på fiskerimesse i byen. De repræsenterede ”Amanda” konser-
ves. 
Grand Place var flot i aftenlyset, men tiden var udløbet. Vi 
skulle mødes med Børge kl. 21.50. Alle, med undtagelse af 
Børge, var mødt til tiden. Og heldigvis kunne vi selv finde 
bussen, hvortil Børge da også kom, en anelse forsinket. Det 
måtte han høre lidt for. 
 
Den 3. maj stod vi op til en solfyldt dag. Turen gik til Europa 
Parlamentet m.m. i Brussels. Vi havde fået en hel dag tildelt, 
hvilket vi ikke var helt tilfredse med. Alle syntes, det var for 
meget med en hel dag fyldt med tør snak. 
Det skulle vise sig, at der ikke var grund til bekymring. Vi hav-
de en særdeles god og interessant dag. 
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Vi startede med besøg i EU-Kommissionen, hvor Birgitte Kar-
nø Frederiksen fra oplysningstjenesten gav en særdeles god 
præsentation af kommissionen og dens opgaver. Det er bl.a. her 
der tages initiativ til enhver lov i EU. 
Vi gik nu til et møde i Landbrugskommissionen, som blev langt 
mere interessant end de fleste havde forestillet sig. Landmæn-
ene udgjorde jo ikke flertallet i vores selskab. 
En engelsk embedsmand redegjorde med stor indlevelse og 
charme for landbrugsstøtteordningen, dens oprindelse, størrelse 
m.m. Til at hjælpe sig med oversættelse havde han Lone Mik-
kelsen, hvis søster i parentes bemærket bor i Them. Således er 
verden ikke så stor. 
Landbrugspolitikken med dens mange støtteordninger udgør et 
uhyre stort beløb. Alligevel er det ikke mere end 0,5% af lande-
nes totale bruttonationalprodukt, eller sagt på anden måde; 2 
Euro pr. person pr. uge. 
Og som John McIntoch spurgte: ”Er det for meget for at skabe 
fødevaresikkerhed og en vis minimum indtjening til bønderne i 
Europa.” Jeg lader spørgsmålet gå videre til læsernes egen af-
gørelse. 
Et rigtig interessant besøg, hvor baggrunden gik helt tilbage til 
tiden efter 2. verdenskrig. 
 
Det var nu blevet frokosttid. Efter en del traven rundt fra den 
ene bygning til den anden – det er store forhold – fandt vi en 
medarbejder, der kunne vise os til restauranten. Vi spiste i  re-
stauranten, som benyttes af medlemmerne. Jeg kan hilse og 
sige, at de ikke lider nød. Vi fik en fremragende frokost med 
diverse vine. 
 
Det er altid et surt job at skulle være den, der skal underholde 
efter en god frokost. Jobbet tilfaldt i dette tilfælde specialkon-
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sulent Kirstine C. Magoola fra Centrum Danmark. Hun arbej-
der på kontoret for Midtjylland, hvor de er 5 ansatte + et par 
studentermedhjælpere. De prøver at skaffe midler til midtjyske 
virksomheder og har siden 2007 hentet 188 mill. 
De har ca. 200 opgaver pr. år for ca. 150 virksomheder/organi-
sationer. Arbejdet består også i at finde samarbejdspartnere i 
andre lande til midtjyske virksomheder. 
 
Vi gik nu til et møde i EU-Parlamentet, hvor vi blev modtaget 
af Anne Marie Gensøe fra Besøgsafdelingen. Hun gav en kort 
briefing og fortalte bl.a., at der er 160 partier repræsenteret i 7 
forskellige grupper i EU. 
Herefter fik vi besøg af Morten Løkkegaard fra Venstres grup-
pe. Han gav en orientering om de arbejdsopgaver, som der ar-
bejdes med af de folkevalgte. Bl.a. fortalte han, at ca. 50% af 
hans tid går med at møde folk som os og her igennem udbrede 
kendskabet til EU. Det synes jeg egentlig er meget. 
Dagen sluttede i Plenarsalen, hvor vi fik en fin orientering af 
Hans Werner Hansen. Han er ansat af Venstre og Socialdemo-
kraterne til at vise rundt og fortælle. Det gjorde han fremragen-
de. Hans kone er også ansat ved EU som embedsmand(kvinde), 
så det er lidt smart, at han har fået dette job. 
En god og lærerig dag sluttede kl. 17.30, hvor vi kørte tilbage 
til hotellet. 
Ved besøget i EU skulle vi alle være mærket med et tegn for at 
vi tilhørte Venstre. Her var vi altså ikke forsvarsbrødre. Hvis 
det var en bitter pille for nogle at være venstremand for en dag, 
tog de det pænt. De der ikke tilhørte Venstre fik læst og påskre-
vet af venstremanden over alle, Karl Aage Jensen fra Skovs-
borg, der også var deltager i turen. Karl Aage taler et jysk som 
gør, at jeg har hørt, at man nu i EU påtænker at indføre jysk 
sprog på linje med gælisk. 
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Om aftenen gik vi en tur i byen, hvor der var et utroligt liv. Må-
ske sidste skoledag på Universitetet? 
Der var i hvert tilfælde liv og musik overalt. Vi besigtigede 
også byens utroligt flotte rådhus og kirke udefra. Rådhuset er 
mageløst dekoreret med figurer og krummelurer. 
Da sulten meldte sig, fandt vi en italiensk restaurant. Her havde 
Børge og Birgit slået sig ned, og de sluttede sig til vores sel-
skab. En rigtig fin aften, som sluttede med, at vi tog os en bel-
gisk øl på et værtshus på vej hjem til hotellet. Her skulle det 
sidste pakkes og ordnes til hjemturen dagen efter. 
 
Den 4. maj – hjemrejsedagen. Tidligt op, ned til den gode 
morgenmad, hvor Børge i øvrigt var ved at brænde hotellet ned 
til grunden. Sagen var, at der gik ild i hans toastbrød. Ilden blev 
dog stoppet i tide og kun en fæl lugt af brændt brød hang over 
landskabet. 
Præcist kl. 08.00 forlod vi Leuven og kørte uden de store afbry-
delser gennem Belgien, Holland og Tyskland til grænsekiosken 
hos Fleggaard. Her blev der spist og købt lidt ind, inden de 
sidste ca. 200 km til Silkeborg, hvor vi ankom ca. kl. 21.00. 
 
En virkelig god tur var slut. Tak til alle deltagere for samværet, 
til Børge for det flotte arbejde med tilrettelæggelse og gennem-
førelse, til Frank for god kørsel og forplejning.  
 
Vi ses en anden god gang. 
 
Birgith og Ole Pedersen 
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Kommende aktiviteter. 

 
Rettet den 11. november 2011 

 
Kammeratskabsskydninger: 

Oktober 06. & 20. 
November 03. & 17. 
December 01. & 15. (den 15. er der juleafslutning) 
Januar 12. & 26. (den 12. viser Erling og Ketty Lemming 
billeder, og fortæller om turen med den transsibiriske jernbane) 
Februar 09. & 23. (den 23. kommer Prionerne og 
 Garderne) 
Marts 08. (afslutning og pokalskydning) 
 
 

OBS   OBS 

Skydningerne begynder kl. 19.00. 
   
 
Veteranskydninger. 

Oktober 13. & 27. 
November 10. & 24. 
December 08. (juleafslutning) 
Januar 05. & 19. 
Februar 02. & 16. 
Marts 01. & 15. (den 15. er der afslutning) 
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Selv om alle har travlt med mange forskellige 
gøremål, kan det ikke tilsidesættes at:  

 
JULEN NÆRMER SIG! 

 

 
 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 

 

 
 


