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Adresser: 

 

Formand 

Mogens Gade Heller 

Tingbakken 3 
8883 Gjern 

mghe@fibermail.dk 

Tlf.:       26362123/86957519 

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 

Erling Rasmussen 

Meldgårdsparken 10 
8882 Fårvang 

sus.er@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 

 

Indhold: 
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Fugleskydning. 

 

Kommende aktiviteter. 

 

Den årlige teatertur. 

 

Trekantskydning. 

 
Div. skydninger. 

 
7. kredsens formandsmøde. 

 

Samvirksomheden 
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Formandens spalte. 

 
Siden jeg sidst ytrede mig i Formandens spalte, har jeg – 

sammen med andre fra selskabet - deltaget i hhv.: Indvielse af 

Veteranhjem Trekantområdet i Fredericia - 7. kredsens 

formandsmøde - delegeret møde i De Samvirkende danske 

Forsvarsbrødre.   

Opgaver, der i min optik klart hører med til formandsjobbet, og 

som giver nogle interessante sammenkomster med andre 

selskaber.  

 

I skrivende stund er vi godt i gang med vinterens aktiviteter 

kammeratskabsskydninger - veteranskydninger oa. 

 

 Årets fugleskydning blev afviklet søndag den 31. oktober. 

 

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi kan mobilisere det 

samme antal skytter til kammeratskabsskydningerne som sidste 

år, sådan i runde tal 10-15 skytter. Til de skydninger kunne vi 

sagtens gennemføre skydningerne, selv om der kom dobbelt så 

mange.  Lad os arbejde hen imod, at vi får udvidet 

deltagerskaren. 

 

For veteranernes vedkommende møder der omkring 30 skytter 

pr. gang. Et flot fremmøde der er værd at stræbe efter. 

 

Mogens 
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Fugleskydning. 

 
Søndag den 31. oktober fik vi afviklet vores traditionsrige 

Fugleskydning. Skydningen løb af stablen i Skyttehuset på 

Søholt. 

 

Dagen begyndte – efter flaghejsning - med modtagelse af den 

regerende Fuglekonge/dronning. Der efter behørig velkomst 

hilste på alle fremmødte skytter.  

 

 
Erling – Niels - Birgit 
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Efter velkomsten var der mulighed for at købe kaffe med 

rundstykker og en lille ”skarp”, før skydningen gik i gang. 

  

 
Dagens første ”opgave” – morgenkaffe. 

 

Fuglen var nu på plads og parat til at ”modtage” det første skud, 

der traditionen tro blev afgivet af den siddende regent 

 

På fuglen var der monteret følgende plader, der i nævnte 

rækkefølge, skulle nedskydes: 

 

 
Fuglen før vi gik i gang. 
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Højre slagfjer – Venstre slagfjer – Højre vinge – Venstre vinge 

– Højre klo – Venstre klo – Næbbet – Halsen – Halen – Kronen 

– Brystpladen. 

 

Hvad Nedskudt af Faldt i skud nr. 

Højre slagfjer Bent Christiansen 11 

Venstre slagfjer Erling Lemming 18 

Højre vinge Holger Flæng 44 

Venstre vinge Ole Pedersen 49 

Højre klo Arne Christiansen 56 

Venstre klo Karin Stenger 66 

Næbbet Mogens Heller 71 

Halsen Alice Rethmeier 85 

Halen Karin Stenger 101 

Kronen Niels Vendelbo 111 

Brystpladen Hans Pedersen 126 

 

                
Her nogle af de skrappe skytter.  
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Brystpladen blev skudt ned af Hans Pedersen, hvorved han blev årets 

Skyttekonge. 

 

 
Årets Fuglekonge blev Bent Christiansen på skud af Hans Pedersen. 
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Udover Fugleskydningen blev der gennemført det sædvanlige 

skydeprogram, indeholdende hovedskydning og festskydning 

for hhv. herrer og damer. 

 

 
Bent havde en rigtig god dag – udover Fuglekongeværdigheden, vandt han 

også dagens hovedskydning for mænd. 

 

Hovedskydning herrer. 

1. pladsen. Bent Christiansen 96 P m. 3 x tiere. 

2. pladsen. Holger Flæng 96 P 

3. pladsen. Kristian Stenger 95 P m. 3 x tiere. 
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Præmier til Karin for damernes hovedskydning. 

 

Hovedskydning damer. 

1.pladsen. Karin Stenger 98 P m. 2 x tiere. 

2.pladsen. Birgit Tøndborg 96 P m. 1 x tier. 

 

Festskydning. 

1. pladsen. Holger Flæng 

2. pladsen. Lilly Christiansen 

3. pladsen. Flemming Rethmeier 

 

Et stort TILLYKKE med de flotte resultater, og tak for 

indsatsen. 
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Det ser måske lidt voldsomt ud, men tænk på – de fleste flasker er altså 

præmier. 

 

Efter skydningen var der dækket bord til frokosten, der blev 

leveret af Birgits Smørrebrød.  

 

Tidligere år har vi fået maden fra hallernes cafeteria, men 

denne gang måtte vi ty til anden leverandør. Vi havde ramt 

samme weekend som Silkeborg Messen, så de var ude af stand 

til at levere. 

 

 

Til slut et lille hjertesuk.  

Ud af en medlemskreds på ca. 115 medlemmer er et fremmøde 

på 18 skytter jo ikke overvældende. Så herfra skal lyde en 

bøn/opfordring til at deltage næste år.  

Planlægningen og gennemførelsen er – stort set - den samme, 

om vi er 18 eller 50 skytter. 
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Kommende aktiviteter. 
 

Først skal nævnes den årlige teatertur i Silkeborg Ny Teater. 

Det var desværre ikke muligt at få billetter til revyen. De bliver 

åbenbart udsolgt i samme sekund de bliver udbudt til salg. 

Vi har i stedet reserveret 30 pladser til Musefælden af Agatha 

Christie. Stykket er en krimi – selvfølgelig, kan man næsten 

sige, når det er af Agatha Christie.   

 

Reservér allerede nu den 13. april 2011. Forestillingen starter 

kl. 20.00. Dørene åbnes kl. 18.50. 

Traditionen tro er der bestilt teatersnitter, som serveres efter 

forestillingen.  

Prisen for hele herligheden er kr. 130,- der betales ved 

indgangen. 

Tilmelding: Niels Vendelbo  

Telefon: 86 957 290 

E-mail: korsbak@post.tele.dk 

 

Tilmeldingsprocedure: Først til mølle. 

 

Trekantskydning. 
Det er os, der har opgaven denne gang, og jeg har sendt 

følgende invitation til hhv. Skanderborg og Nørre Snede: 

 
Indbydelse til trekantskydning i Silkeborg. 

Så er det igen tid til at afvikle trekantskydningen mellem 

Forsvarsbroderselskaberne i Nr. Snede, Skanderborg og Silkeborg. 

Skydningen finder sted søndag den 9. januar 2011 og afvikles i 

Skyttehuset Søholt, Ansvej 106, 8600 Silkeborg. (det ligger bag 

Silkeborg Hallerne) 

mailto:korsbak@post.tele.dk
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Vi begynder dagen med morgenkaffe kl. 09.00 og vil derefter - så 

hurtigt det lader sig gøre – gå i gang med skydningerne. 

Skydningerne afvikles iht. gældende bestemmelser. 

Pris: Morgenkaffe, rundstykke og én morgenbitter

 Kr. 30.- 

Frokosten vil blive indtaget i Silkeborg Hallernes Cafeteria, der 

ligger i gåafstand fra Skyttehuset. 

Pris for frokosten: Kr. 130,- 

Vi ser frem til at mødes med Jer i Silkeborg og glæder os til en god 

skydematch. 

Vi vil meget gerne have foreløbig tilmelding – gerne før Jul. Og 

meget gerne med et forholdsvis nøjagtigt antal deltagere. 

 

Tilmelding til Skydeudvalgsformand Erling Rasmussen på  

tlf. 40 46 38 40 / mail sus.erl@post.tele.dk, eller Mogens Heller på 

tlf. 26 36 21 23 / mail mghe@fibermail.dk 

 

Med broderlig hilsen 

Forsvarbroderselskabet for Silkeborg og Omegn 

 

Mogens Heller 

Formand 

 

Veteranskydning. 
 

Torsdag eftermiddag den 11. november, havde jeg fornøjelsen 

af, at deltage i Veteranernes skydning. 

Veteranernes skydninger er altid velbesøgte, hvilket også var 

tilfældet den dag. 

 

 

 

 

mailto:sus.erl@post.tele.dk
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Skydningen begynder kl. 14.00 prc., men en lille håndfuld 

møder 1 time før og klargør lokaliteterne. Der skal laves kaffe, 

dækkes bord, rifler og dartpile gøres klar. 

 

 
 

Før man går i gang med kaffen synges et par sange, og når det 

er overstået kan skydningerne begynde. 

 
 

 

 



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

7. kredsens formandsmøde. 

 
Mødet fandt sted den 2. september i Kolding, nærmere bestemt 

i Staldgården v/Koldinghus.  

Svend Åge Sørensen – den afgåede kasserer – blev udnævnt til 

æresmedlem. 

 

Efterfølgende fik formændene for de respektive selskaber 

mulighed for at give en kort briefing. 

Det generelle billede er, at der er en svag tilbagegang på 

medlemssiden hele vejen rundt. 

Horsens har formået at tage rigtig godt imod Krigsveteraner, 

med den konsekvens, at der er et stort fremmøde på 

skydebanen. 

 

Udendørsskydninger er meget svære at få gennemført, idet der 

– stort set – ikke er nogle, der tilmelder sig. Ærgerligt. 

 

I fremtiden vil Formandsmøderne muligvis blive arbejdsmøder, 

hvor man f. eks. kan tage forskellige emner op til debat. Emner, 

der kunne styrke og/eller inspirere vores selskaber til fornyelse 

og udvikling. 

 

I pausen skulle vi have set en film om Staldgårdens historie 

under 2. Verdenskrig, men engang imellem vil teknikken ikke, 

som vi vil, og den del måtte aflyses. 

Vi fik i stedet for mulighed for at se Gestapos fangeceller og fik 

efterfølgende en mundtlig orientering om Staldgårdens funktion 

under krigen. 
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Samvirksomheden. 
 

Delegeretmødet på Ryes Kasserne i Fredericia forløb meget 

roligt, idet – som Præsident K. E. Nielsen understregede – der i 

årets løb ikke havde været nogle problemsager. 

 

Kontingentet til Samvirksomheden stiger med kr. 2,- pr. 

medlem. Det træder i kraft den 1. januar 2011. 

 

Det Nationale Monument. 

Monumentet placeres på Kastellet i København, og det 

forventes, at det kan indvies til Flagdagen den 5. september 

2011. 

 

Indkomne forslag. 

Grindsted Selskabet havde stillet forslag om, at bladet 

Forsvarsbroderen skulle være obligatorisk for medlemmerne. 

Om det emne udspandt der sig en livlig debat, dog uden at 

forslaget blev vedtaget.  

Forslaget blev forkastet med 7 for, 45 imod og 3 hverken for 

eller imod. 

 

Hele referatet kan ses på D. F. B.´s hjemmeside. 

 

Landssekretær Georg Weybøll, deltog ikke i delegeretmødet 

idet han er syg.  

Jeg har den 31. oktober modtaget et brev fra vores Præsident 

K.E. Nielsen, med følgende tekst: 
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Til Alle Selskaber via Landsbestyrelsen. 

 
Det er med stort vemod, at jeg desværre må 

informere jer om, at Landssekretær Georgs 

helbred ikke har bedret sig siden Lands-

bestyrelses- og Delegeretmødet i 

september. 

Efter en periode hjemme med megen hjælp er 

Georg igen indlagt på Næstved sygehus. 

Jeg har talt med ham nogle gange over 

mobilen og Jørgen Vice Øst har besøgt ham. 

Præsidiet og Redaktør Ernst forsøger at 

skabe os et overblik og få tingene til at 

fungere vel vidende, at flere Selskaber 

har/har haft nogle udeståender, der er 

uforståelige for dem. (Lars Skytte vare-

tager nogle praktiske gøremål efter 

direkte aftale med Georg). 

Vi anmoder om hjælp og støtte – primært 

gennem fortsat udvist tålmodighed og 

forståelse i denne svære tid indtil 

ny(e)er sat godt i gang – forventeligt i 

begyndelsen af 2011 (se bagsiden af 

Forsvars- 

Broderen 4/2010). 

 

Denne ret sene information skyldes, at vi 

ville være mere sikre på 

Opgavefordelingen i overgangsperioden:   

 

1. Undlad at bruge Georgs telefonnumre 

samt postadresse og e-mail. 
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2. Telefonen på kontoret i Gothersgade vil 

være omstillet til enten 

   Vice Øst eller Vice Vest. 

3. Post sendt til Gothersgade vil af Gert 

Poulsen blive videresendt  

   til Præsidenten, der foretager endelige 

fordeling. 

   (Det vil naturligvis medføre lidt 

forsinkelse – så prøv at bruge  

   direkte adresse jf. nedenstående 

emne/indhold). 

4. Henvendelser vedr. ”Georgs butik” 

sendes til Vice Øst. 

5. Henvendelser vedr. abonnement på 

Forsvarsbroderen uændret til  

   Vice Vest. 

6. Henvendelser vedr. stof til 

Forsvarsbroderen uændret til Redak- 

   tør Ernst. 

7. Oplysninger vedr. Selskaberne sendes 

til Vice Øst. 

8. Alt vedr. skydning (hvis ikke allerede 

anden kontakt) til Gert. 

9. Øvrige henvendelser sendes til 

Præsidenten. 

 

Postadresser, telefonnumre og e-mail jf. 

lommebogen 2010. 

Lommebogen 2011 er under trykning og 

efterfølgende fordeling. 

Den indeholder nogle nye e-mailadresser på 

udvalgte funktioner: 
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Disse kan først anvendes efter årsskiftet. 

Signeret: KE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

 
 
 
 
 
 

Kommer tid 

 
At forår bliver til 

efterår –  

det kommer af  

at tiden går. 

 

At også vinter 

blir til sommer -  

det kommer af  

at tiden kommer. 

 
Kilde: Piet Hein i Gruk fra alle årene. 
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I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår. 

 

 Med broderlig hilsen  

 

Bestyrelsen 

 

 
 

 


