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Formandens spalte 
 
Her, hvor vinterens aktiviteter er ved at være slut, og vi står 
foran årets generalforsamling, er det på sin plads at se lidt 
tilbage og gøre status. 
 
Alt taget i betragtning har vi haft et godt år med god tilslutning 
til vore arrangementer. 
Vi er ca. 130 medlemmer.  
Og når vi kan samle 25-30 medlemmer til veteranskydning og 
12-16 medlemmer til kammeratskabsskydning, hver 14. dag, så 
tror jeg, at mange foreninger vil være misundelige på os. 
 
Vi kan også se tilbage på en god og festlig fugleskydning, en 
meget fin tur til København og en morsom teateraften. Det er 
vel ikke så ringe endda? 
 
Jeg håber at rigtig mange medlemmer møder frem til 
generalforsamlingen. Både for at høre bestyrelsens beretning 
om årets gang, men også for at give jeres mening til kende. 
 
Vi, i bestyrelsen, hører gerne både ris og ros.  
 
Sammen med dette blad finder I giroindbetalingskort til 
betaling af kontingent for året 2009. 
Jeg vil gerne opfordre til, at I betaler kontingentet rettidigt, 
hvilket er senest den 1.juni 2009. 
Vi vil udsende giroindbetalingskort for året 2010 sammen med 
bladet i december måned, således at betaling skal finde sted 
senest den 1. februar 2010. 
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På den måde har alle betalt kontingent før årets 
generalforsamling, hvilket er det korrekte, hvis man skal have 
stemmeret på generalforsamlingen. 
 
Til slut vil jeg gerne bringe en stor tak til alle. Både I som gør 
et stort arbejde i det daglige, til I som møder op til vore 
arrangementer, men også til I som støtter ved jeres medlemskab 
af forsvarsbrødrene – uden at I møder op. 
 
Ole Pedersen 
 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2009. 
 
Alle medlemmer med ledsager indbydes hermed til at deltage i 
årets generalforsamling 
 
Fredag den 24. april 2009, 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 
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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 er formanden: Ole Pedersen 
På valg til bestyrelsen er: Hans Pedersen, Niels Vendelbo, 
Holger Flæng og Bent Christiansen (1 år) 
På valg til revisor er: John Berry 
På valg som suppleant til revisor: Anker Davidsen 
På valg som fanebærer er: Bent Christiansen 
På valg som stedfortræder: Henrik Svarrer 
 
Efter generalforsamlingen vil der være uddeling af jubilartegn 
til vore jubilarer.  
Disse vil modtage særskilt invitation. 
 
Efter generalforsamlingens afslutning 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. 
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Tilmelding senest den 17. april til ét af nedenstående 
bestyrelsesmedlemmer: 
 
Niels Vendelbo: 8695 7290 
Holger Flæng: 8684 6584 
 
 
Årets jubilarer 
 
I 2009 kan vi gratulere følgende medlemmer i anledning af 
deres jubilæum som medlemmer af Forsvarsbrødrene: 
 
10 år: Anna Margrethe Davidsen, Tony Hinsch, Paul Horn, 
Henrik Vestergaard og Michael Vestergaard. 
25 år: Kristian Stenger 
60 år: Karl Bramsen 
 
Vi ønsker et stort tillykke og ser frem til at hilse på jer på årets 
generalforsamling. 
 
 
Jubilæer hos vore naboselskaber 
 
Bent Christiansen og undertegnede har her i efteråret/ vinteren 
haft fornøjelsen at deltage i receptioner i forbindelse med 125 
års jubilæum i Den yngre Våbenbroderforening for Odder og 
Omegn og 100 års jubilæum i Forsvarsbroderselskabet for 
Skanderborg og Omegn. 
 
Det var et par rigtig hyggelige arrangementer, som begge var 
godt besøgte. 
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Begge steder var byens borgmester også deltager, og specielt 
Skanderborgs borgmester holdt en meget fin tale. 
 
Tak til de 2 selskaber for invitation og gode arrangementer. 
 
Vi ønsker de 2 selskaber alt godt på vej mod næste jubilæum. 
 
Ole P. 
 

 

Vestre Kirkegård – 4. Maj – mindehøjtidelighed 
 
I lighed med tidligere år afholdes der mindehøjtidelighed med 
kransenedlægning i mindelunden på Vestre Kirkegård, 
Vestergade, Silkeborg 
 
Mandag den 4. Maj, kl. 1630 
 
Vi opfordrer alle, som kan afse tid, til at deltage. 
 
Arrangementet sker i samarbejde med Garderforeningen og 
Hjemmeværnet. 
 
Arrangementet vil blive annonceret i Ekstra Posten i god tid 
inden, men skriv det allerede ind i kalenderen NU. 
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Udflugt til hovedstaden ! 
 
Her umiddelbart før marts nummeret af DFB - Nyt skal gøres 
klar til opsætning, trykning og udsendelse, modtager jeg en 
opringning fra vores aktive medlem Børge Mikkelsen. 
 
Børge, som sidste sommer stod for en succesfuld bustur til 
København, arbejder på at lave en ny tur til hovedstaden. 
 
Det er dejligt, at der kommer gode idéer og initiativer fra 
medlemmerne. 
 
Den planlagte tur er endnu ikke færdig-strikket, men vi vil 
gerne allerede nu opfordre jer, kære forsvarsbrødre med 
påhæng, til at reservere 
 
Onsdag og torsdag den 26. og 27. August 2009 
 
Det foreløbige program er en bustur startende onsdag morgen 
fra Silkeborg og med slut samme sted torsdag aften. 
Børge arbejder på, at vi skal se det nye Radiohus, det nye 
Skuespilhus og evt. Christiania. 
Overnatning på enten Hotel Hebron eller i DGI byen. 
 
Jeg vil gerne kraftigt opfordre alle til at overveje, om ikke det 
var en god idé at tage med forsvarsbrødrene på denne tur. Sæt 
allerede nu et kryds i kalenderen. 
 
Nærmere program følger i juni nummeret af DFB nyt. 
Endelig tilmelding primo juli. 
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Sidste år deltog både Birgith og jeg i turen til København, og 
det var en stor oplevelse. 
Børge er en virkelig engageret og kompetent rejseleder, så der 
er garanti for en fin tur med gode oplevelser. 
 
Ole P. 
 
 
Forsvarsbrødrenes teatertur 
 
Den 29. januar fik 31 forsvarsbrødre, inkl. påhæng, en rigtig fin 
aften i Silkeborg Ny Teater. 
 
Vi har de seneste år altid bestilt billetter til den årlige revy, men 
i år lykkedes det ikke at få fat i billetterne i tide. 
 
I stedet valgte vi at se forestillingen ”Henrik og Pernille” af 
Holberg. 
 
Det skulle vise sig at være en god ”erstatning”, idet vi fik en 
rigtig god oplevelse. 
En morsom komedie med herlige figurer – fantastisk godt 
spillet af de dygtige amatører. 
 
Efter forestillingen fik vi teatersnitter og hyggede os, inden vi 
drog hjem – en god oplevelse rigere. 
 
Det er glædeligt, at vi stadig kan blive ved med at samle de 30 
personer, som vi hvert år bestiller billetter til. Ja, i år lykkedes 
det endda at skaffe plads til én mere. 
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7. kreds skydning i Horsens 
 
Søndag den 1. februar deltog vi i ovennævnte skydning med 8 
mand stærk. 
Desværre var jeg selv forhindret i at deltage i år, men det fik 
ikke nogen betydning for resultaterne, kan jeg trøste med. 
 
Fra pålidelig kilde hører jeg, at arrangementet var i orden og at 
deltagerne hyggede sig gevaldigt. 
 
Vi har lige fra den første gang vundet konkurrencen i ”åben 
klasse”, så indtil denne dag stod der kun Silkeborgs navn på 
pokalen. 
 
Kristian Stenger havde i år måttet melde afbud, og dette blev 
nok afgørende for, at vi i år måtte drage hjem uden pokal, men 
med en ærefuld 2.plads. 
 
Koldings 1. hold løb i år med sejren med et resultat på 757 
point og 12 x. 
Vort 1. hold bestående af John Berry, Hugo Brogaard, Viggo 
Lemming og Flemming Rethmeier opnåede 745 point og 11x. 
2.holdet fra Silkeborg bestående af Erling Lemming, Hans 
Pedersen, Bent Christiansen og Mogens Heller opnåede 729 
point og 5x. 
 
Tillykke til Kolding, men I skal ikke føle jer sikre – vi vender 
frygteligt tilbage. 
Tillykke til vore egne skytter med den – trods alt – fine 
præstation 
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Soldaterforeningerne 
Torsdag den 19. februar havde vi skydeduel med 
Garderforeningen og Pionerforeningen. 
 
Der var ganske god opbakning til skydningen. 22 skytter var 
mødt op til duellen, og efter skydningen fik vi kaffe og blødt 
brød. 
 
Jeg synes, der herskede en god kampgejst hos skytterne, og der 
blev skudt særdeles godt. Mange ting fik dog skylden for, at der 
måske manglede lidt point hist og her, ja en enkelt pioner 
mente endda, at der måske havde blæst lige lovligt meget på 
tværs af skydebanerne, hvilket jeg på stedet kunne afkræfte.  
 
Forsvarsbrødrene trak igen i år det længste strå og vandt 
pokalen med 4716x  point. 
Pionererne fik 455

2x point og dermed andenpladsen.  
På tredjepladsen kom Garderforeningen med 439

2x point. 
 
Bedste skytte på Forsvarsbrødrenes hold var Kristian Stenger, 
som i al beskedenhed skød 992x  point og dermed blev aftenens 
bedste skytte og tildelt pokalen for dette imponerende resultat. 
Tillykke med det, Kristian! 
 
Øvrige på holdet var Huge Brogård med 94

1x point, Flemming 

Rethmeier 932x, Niels Vendelbo 93 og Bent Christiansen 921x 
point. 
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Bedste skytte hos Pionererne var Henry Christensen med 962x 

og øvrige på holdet Jørgen Nielsen 93, Johannes Nielsen 91, 
Benny Hjort 89 og Bjarne Pedersen 86 point. 
 
Hos Garderne var Niels Leth bedste skytte med 952x og øvrige 
på holdet Peter Justesen 89, Ole Louring 87, Arne 
Christoffersen 85 og Preben Mortensen 83 point. 
 
Hos damerne var der også hård kamp om førstepladsen. 
 
Ketty Lemming trak sig sejrrigt ud af dysten med 97

3x point 
foran Birgit Tøndborg på 2. pladsen med 96

1x point.  
 
Dermed gik pokalen til Ketty Lemming. Tillykke med det! 
 
Til sidst raflede vi om 6 flasker vin skænket af 
Garderforeningen til festskydningen. 
 
Fra Forsvarsbrødrene vil vi gerne sige tak for en hyggelig aften 
og på gensyn næste år.   
  
Hans Pedersen 
 
Efterårs- og vinterskydninger 
 
Torsdag den 5. marts blev vinderne af de 5 bedste skydninger 
gennem efterårs- og vintermånederne kåret. Der er generelt 
blevet skudt godt hele sæsonen igennem, og der har været hård 
kamp om placeringerne. 
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Men én person er helt i særklasse, og uden at støde nogen på 
manchetterne, fortjener han at blive nævnt. Det er Kristian 
Stenger, som i gennemsnit i de 5 bedste skydninger har skudt 
næsten 99 point. Tillykke med det! 
 
Resultaterne ser således ud: 
 
1. Kristian Stenger  49417x 
2. Flemming Rethmeier 48413x 
3. Hugo Brogård  48410x 
 
Hos damerne var der også hård kamp om placeringerne: 
 
1. Birgit Tøndborg 4767x 
2. Ketty Lemming 4696x 
 
Med disse gode resultater vil bestyrelsen gerne takke for nogle 
hyggelige aftener og på gensyn til efteråret.  
           
 Hans Pedersen 
 
 
Trekantskydning 
 
Den traditionsrige trekantskydning mod vore naboselskaber i 
Nørre Snede og Skanderborg blev i år afviklet i Skanderborg. 
 
Det blev en rigtig fin dag, som startede med morgenkaffe og en 
lille skarp allerede fra kl. 0830. 
Kl. 0900 startede skydningerne. Vi var 36 deltagere i alt – heraf 
8 fra Silkeborg. 
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Dagen sluttede på Restaurant Søsporten i Skanderborg, hvor vi 
fik en god frokost. 
 
Under frokosten blev dagens resultater afsløret, og det er med 
stor glæde og stolthed, at jeg kan meddele, at vi igen løb med 
sejren. 
 
Vore 5 bedste skytter, Kristian Stenger, Hugo Brogaard, Viggo 
Lemming, Bent Christiansen og Erling Lemming opnåede et 
resultat på 472 point og 14 x. Et stor tillykke med sejren. 
Nørre Snede opnåede 465 point og 7x og Skanderborg 452 
point og 4x. 
 
Til Nørre Snede og Skanderborg: Tak for en fair og god 
skydeduel 
Til Skanderborg: Tak for et rigtig godt arrangement 
 
Ole P. 
 
 
Pokalskydning og afslutning på vinterskydningerne 
torsdag den 5. marts 2009 
 
På trods af flere afbud var der god tilslutning til 
Pokalskydningen og igen skarp konkurrence deltagerne 
imellem. 
 
Hos herrerne blev Kristian Stenger sikker vinder med 981X 
point og pokalen det næste år. Kristian har i det hele taget været 
rasende godt skydende hele året. 
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På en ligeså sikker 2. plads kom Hugo Brogård med 961X point, 
og 3. pladsen gik til Flemming Rethmeier med 942X point. 
 
Hos damerne var der knap så hård kamp om placeringerne, men 
alligevel med Ketty Lemming som sikker pokalvinder og 92 
point. 
 
Efter skydningen havde vi en god hyggestund med ostebord, og 
et glas rødvin. 
 
Bestyrelsen vil hermed gerne takke alle skytterne, og ikke 
mindst Bent Christiansen for hans store indsats som skydeleder. 
 
P.b.v. 
 
Hans Pedersen. 
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Veteranernes skydeafslutning 
 
Undertegnede havde den fornøjelse at blive inviteret til 
veteranernes afsluttende skydning med efterfølgende frokost 
torsdag den 26. marts. 
 
Det blev en på alle måder god og festlig dag. 
 
Det er tydeligt at folk hygger sig gevaldigt. Det gælder med 
hensyn til skydning såvel som dartspil og ikke mindst den 
almindelige snak ind imellem. 
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Kl. 1200 forlod vi skyttehuset for at gå over P-pladsen til 
Søholt Hallens cafeteria, hvor frokosten ventede. 
Viggo Thomassen bød velkommen og så gik vi ombord i en 
dejlig anretning bestående af sild, fiskefilet, flødestuvede 
kartofler med skinke, flæskested med rødkål og afslutningsvis 
osteanretning. 
Hvis folk ikke blev mætte, er det deres egen skyld. 
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Under frokosten benyttede jeg lejligheden til at takke de gode 
folk, der trækker det store læs i forbindelse med 
veteranskydningerne. Det drejer sig om Viggo Thomassen, 
Holger Flæng, Bent Christiansen og Birgit Tøndborg. Men 
takken skal også lyde til de mange, der flittigt møder op hver 
gang og er med til at skabe stemning og aktivitet. 
 
Efter frokosten gik alle tilbage til Skyttehuset, hvor kaffen og 
præmierne ventede. 
 
Efter en hård konkurrence vinteren igennem kunne følgende 
kåres som vindere: 
 
Hovedskydning: 1. Flemming Rethmeier, 2. Birgit Tøndborg, 
3. Holger Flæng 
Festskydning: 1.Bent Christiansen, 2.Holger Flæng, 3. Viggo 
Thomassen 
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Dart: 1. Holger Flæng, 2. Flemming Rethmeier, 3. Karl Rask 
Jensen 
 
Tillykke til de dygtige (heldige ? ) vindere. 
 

       
 
 

 
 
Til slut fik Birgit Tøndborg og Tove Brødsgaard overrakt en fin 
buket af Viggo Thomassen som tak for deres indsats med 
kaffebrygning m.v. vinteren igennem. 
 
Og efter at Viggo havde takket alle for fremmødet og opfordret 
til at ses igen til oktober, forlod folk stedet i god ro og orden 
efter en fin dag. 
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Til slut en tak fra mig, fordi jeg måtte være med. 
 
Ole Pedersen 
 
 
Pokalskab. 
 
Efter at have ført en hengemt tilværelse, hvor de kun kom frem 
i lyset én gang om året, nemlig når de skulle genoverrækkes, 
eller skifte ejermand, kan vores pokaler nu udstilles hele året! 
 
Min arbejdsplads – Hammel Møbelfabrik – har venligst 
sponseret et skab. 
 
Skabet er  ikke hængt op endnu, vi mangler lige at få de sidste 
aftaler helt på plads.  
 
Jeg ved der arbejdes ihærdigt på sagen. 
 
Mvh 
 
Mogens Gade Heller 
 
 
 
 
 

 


