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Formandens spalte 
 
Generalforsamlingen er vel overstået og det samme kan siges 
om vores 4. Maj arrangement. 
Begge arrangementer var godt besøgte og sidstnævnte var, som 
sædvanligt, en værdig måde at vise tak og respekt for de som 
gav deres liv for vores frihed. 
Vi havde, sammen med Garderforeningen og Pionererne, købt 
en meget pæn opsats (sådan hedder det vist?) i røde, hvide og 
blå farver. Denne blev nedlagt af Garderforeningens formand, 
Ole Louring, og Hjemmeværnet nedlagde ligeledes en krans. 
Faner, tale og sange var med til at gøre det hele festligt og 
stemningsfyldt. 
 
Sommeren er nu i fuld gang og der skal lyde et ønske om en 
god sommerperiode til jer alle, så I friske og udhvilede er klar 
til efterårets nye aktiviteter i Forsvarsbrødrene. 
 
Den 31. August og den 1. september drager 51 personer på 
bustur til København. 
Det er en meget fin tilslutning og der er grund til at sige en stor 
tak til vores medlem, Børge Mikkelsen, for initiativ og praktisk 
arbejde i den forbindelse. Turen er for længst overtegnet, så der 
er desværre ikke mulighed for, at flere medlemmer kan deltage 
i denne omgang. 
 
Til I, der endnu ikke har betalt jeres kontingent, skynd jer at få 
det gjort! 
 
Og så har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Til 
orientering kan det oplyses, at alle beholder den funktion, som 
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de havde året før. Vi har et meget fint samarbejde i bestyrelsen, 
og så er der jo ingen grund til at ændre på noget, som går godt. 
 
Lad os mødes til arrangementerne til efteråret. 
Ole Pedersen 
 
 
 
Generalforsamlings-referat 2009. 
 
I henhold til vore vedtægter blev årets generalforsamling 
afholdt den 24. april på Indelukkets Spisested. 
Formanden bød velkommen og forsamlingen rejste sig og 
iagttog et minuts stilhed for at mindes de brødre, som er gået 
bort i årets løb. 

 
 
Niels Vendelbo blev valgt som dirigent. 
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Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år.  
 

 
 

Her blev det påpeget, at vi kan være ganske godt tilfredse med 
fremmødet til vore arrangementer. 
 

 
Ud af en medlemsskare på ca. 120 samles der hver 14. dag 
efteråret og vinteren igennem ca. 40 personer til skydning, hhv. 
om aftenen og om dagen. 
En bustur til København i august samlede 42 personer. 
Årets traditionelle fugleskydning havde deltagelse af ca. 25 
medlemmer. Et tal vi gerne vil have lidt højere op. Steen 
Lauritzen blev kåret som Fuglekonge på skud af John Berry. 
Formanden nævnte også de gode resultater, som vore skytter 
har opnået i årets løb. 
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Vi vandt således den årlige dyst mod selskaberne fra 
Skanderborg og Nørre Snede og fik en ærefuld anden plads i 7. 
kreds skydning i åben klasse ved et arrangement i Horsens. 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
I fravær af vores kasserer fremlagde formanden herefter 
regnskabet. Dette viste et overskud på 2852 kr. og blev 
ligeledes godkendt. 
 
Kontingentet blev fastlagt uændret til kr. 200 pr. medlem. 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Herefter gik vi over til valgene. 
Formanden blev genvalgt for 1 år, idet han ønskede at overlade 
roret til en anden. Da formandsvalget er for 2 år blev Hans 
Pedersen valgt til ny formand fra næste år. 
Hans Pedersen, Niels Vendelbo og Holger Flæng blev genvalgt 
for 2 år og Bent Christiansen genvalgt for 1 år. 
Som revisorer blev John Berry og Henrik Svarrer genvalgt, og 
som revisorsuppleant blev Anker Davidsen genvalgt. 
Bent Christiansen genvalgtes som fanebærer og Arne 
Christensen valgtes som stedfortræder i stedet for Henrik 
Svarrer. 
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Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for godt 
samarbejde, Niels Vendelbo for myndig ledelse af 
generalforsamlingen og medlemmerne for godt fremmøde. 
Endvidere en stor tak til vore naboselskaber og 
Garderforeningen og Pionerforeningen for et godt samarbejde. 
 

 
 

Herefter var der uddeling af 25 års hæderstegn til Kristian 
Stenger. 
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Aftenen sluttede med Gule Ærter med tilbehør. 
Ole Pedersen 
 
 
Fugleskydning – Søndag den 1. november! 
 
Årets fugleskydning afholdes i år søndag den 1. november. 
 
Husk det er i Skyttehuset på Søholt, kl. 0900 prc. 
 
Vi starter med kaffe og rundstykker og en lille en til at klare 
stemmen – og nerverne. 
 
Indeværende års fuglekonge, Steen Lauritzen, modtages og 
bydes velkommen. 
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Herefter startes på fugleskydningen og sideløbende afvikles 
normal skydning på ringskive. 
 
Efter resultatopgørelser spiser vi en god frokost og præmier 
uddeles. 
 
Vi opfordrer alle vore medlemmer til at møde op til en 
hyggelig dag! 
 
 
Trekantskydning. 
 
Den årlige skydeduel mellem forsvarsbroderselskaberne fra 
Skanderborg, Nørre Snede og Silkeborg forventes afholdt 
søndag den 10. januar 2010 i Nørre Snede. 
Nærmere tilgår i december nummeret af DFB-Nyt. 
Reservér allerede nu dagen til formålet. 
Vi skal jo gerne – igen – kunne tage pokalen hjem til Silkeborg. 
 
 
Tur til Hovedstaden 
 
Den 31. August og den 1. september drager 51 
forventningsfulde deltagere på en bustur til vores hovedstad 
København. 
Her skal vi bl.a. besøge det nye radiohus, det nye skuespilhus, 
Christiania m.v. 
Vi skal bo i DGI byen, hvor der også bliver tid til fremvisning. 
For de, som gerne vil en tur på Strøget, bliver der også 
mulighed for det. 
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Alt i alt en tur med et virkelig godt indhold. 
Turen er fuldtegnet, hvilket er meget positivt. 
For de som ikke nåede at komme med, må vi håbe, at der bliver 
en ny lejlighed til at komme med Forsvarbrødrene på tur. 
 
I december nummeret af DFB nyt, vil der komme en omtale af 
turen. 
 
 
Foredragsaften! 
 
I lighed med sidste år, bliver der også i år afholdt en 
foredragsaften. 
Aftenen er et fællesarrangement mellem Garderforeningen, 
Pionererne og Forsvarsbrødrene og med Garderforeningen som 
initiativtager. 
 
Tid og sted: Tirsdag den 6. oktober, kl. 1900, på 

Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg, Sal A 
Indhold: Generalmajor Jan B. Andersen, Præsident for De 

Danske Garderforeninger, kommer og fortæller 
om sin udsendelse til international tjeneste. 

Forplejning: Der vil kunne købes kaffe og kage til en pris af 
ca. kr. 30,00 

Tilmelding: Af hensyn til arrangementet skal vi have 
tilmelding senest den 1. oktober til enten 

 Niels Vendelbo på tlf. nr. 8695 7290, eller Holger 
Flæng på tlf. 86 84 65 84. 

 
Mød op til et godt foredrag og en hyggelig aften!!!!! 
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Aktivitetsplan for efteråret – vinteren 2009 / 2010: 
 
Kammeratskabsskydninger: 
 
Oktober:  Den 1., 15. og 29. 
November: Den 12., og den 26. 
December: Den 10. Juleafslutning med lidt spisning, 
konkurrencer og julehygge 
Januar: Den 7. og den 21. 
Februar: Den 4. og den 18. Den 18. skydes der med 
Garderne og Pionererne. 
Marts: Den 4. Pokalskydning 
 
Skydningerne starter kl. 2000 i Skyttehuset, Søholt 
 
Veteransamlinger: 
 
Oktober: Den 8. og den 22. 
November: Den 5. og den 19. 
December: Den 3. og den 17. Den 17. er der juleafslutning 
med frokost 
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! Vel mødt. 
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Træfningen ved Fuldbro Mølle 

I år er det 160 år siden dragon Jens Simonsen fra 3. 
Dragonregiment i Aarhus faldt i træfningen ved Fuldbro Mølle, 
nærmere betegnet den 16. juli 1849. Han blev dagen efter 
begravet på Gødvad Kirkegård. 
 
Indberetningen til hærstaben lød således: 
 
”Efter ordre fra major Faber afgik ritmester L. F. Brock med en 
halv eskadron af 3. dragonregiment og kaptajn Rist med 60 
mand infanteri fra deres kvarter fra Vester Kejlstrup over 
Lysbro til Silkeborg og videre den følgende morgen for at 
foretage en rekognoscering til Rye og sende patruljer videre til 
Sønder Vissing, Voerladegaard og Emborg – for at forurolige 
og alarmere fjenden. 
Major Faber blev tilbage på Vester Kejlstrup med resten af 
styrken i reserve – eller for at den kunne være ved hånden, om 
der skulle blive brug for den andetsteds. 
En underofficer med 8 dragoner blev sendt over Linå-Alling-
Tulstrup til Knudbro med ordre til at blive der til henimod 
aften. En lignende styrke dirigeredes over Tem hvor 2 mand 
efterlodes til observation, medens resten af styrken skulle gå 
over Salten til Rye Bro og her afsøge egnen. Den øvrige del af 
kommandoet marcherede direkte til Rye, der straks blev 
indesluttet – for at efterretningen om kommandoets ankomst 
ikke skulle sive ud. Rye Mølle, Emborg og Rye Bro blev besat 
med infanteri, medens enkelte ordonnanser af dragonerne blev 
afgivet. 
 
Indløbne meldinger om fjendens stilling gik ud på, at der 
fandtes feltvagter ved Illerup, Nybro og Fuldbro Mølle. 
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Fjenden syntes mest opmærksom ved Illerup, og begge broer 
var afbrudt, men kun svagt besat. Ved sidstnævnte sted fandtes 
et vadested oven for broen, hvorover færdselen foregik. På 
Justenborg skulle ligge 100 mand og i Vrold 300 mand tyske 
tropper. 
 
Ritmester Brock besluttede at angribe feltvagten ved Fuldbro 
Mølle og om muligt ophæve besætningen der og på Justenborg, 
men under alle omstændigheder alarmere besætningen i 
Skanderborg. 
 
Patruljen over Tem blev inddraget, den ved Knudbro trukket til 
Rye Mølle og de andre posteringer reduceret til det mindst 
mulige. Styrken marcherede derefter over Rye Bro, 
Klostermølle og Vorladegård til Jensgård, hvor infanteriets 
vogne blev efterladt. 
 
Ved midnat ankom styrken til Fuldbro Mølle, hvor broen over 
omløbsåen var barrikaderet, medens broen over selve åen var 
afbrudt på et enkelt bræt nær. Infanteriet ryddede nu 
barrikaden, medens dragonerne forcerede vadestedet oven for 
møllen. Angrebet lykkedes fuldt ud: Hele feltvagten blev taget 
med undtagelse af, hvad der var til afløsning, i alt 1 officer, 2 
underofficerer og 10 menige. Kampen kostede den danske 
styrke 1 død og 1 såret, begge dragoner, samt 1 død og 2 sårede 
heste.” 
 
Efter krigen rejste den faldne dragons kæreste en sten på hans 
grav, med hans navn og et meget smukt vers, der lyder sådan: 
 

Du for ret og ære stred, 
og for Danmark sank du ned. 
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Nu du fredens land har fundet, 
jeg har tabt, og du har vundet. 

 
Denne sten er på et tidspunkt gået tabt, hvor mærkeligt det end 
lyder, men på et senere tidspunkt rejste Gjødvad Sogn og 
Silkeborg Vaabenbrødre en anden sten med indskriften: 
 

Jens Simonsen af 3. Dragon Regiment 
Falden for Fædrenelandet ved Fuldbromölle d. 16. juli 1849 
  

 
 
 
 Graven på Gødvad Kirkegård som den forefindes i dag. 
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På hundredåret for træfningen rejstes der en 2 meter høj sten 
ved Fuldbro Mølle, hvor der står: 
 

Træfningen ved Fuldbro Mølle 16. juli 1849 
 
På 2 store sokkelsten står der på den ene: 
 

Her faldt menig Jens Simonsen af 3. Dragonregiment 
 
På den anden står der: 
 

Til sene tider skal mindet stå om danskes dåd ved 
Tåning Å. 

 
Lad os håbe, at disse mindesten sammen med tilsvarende andre 
må få lov til at stå langt ind i fremtiden – til erindring om 
fortiden. 
 
Hans Pedersen 
 
 
 
 


