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Niels Vendelbo 
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Holger Flæng 

Georg Krügers Vej 142 
8600 Silkeborg 
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Formandens spalte. 
Så er det igen et år siden jeg skulle skrive formandens spalte til 

sommernummeret af vores blad, og som sædvanlig tænker jeg 

”der er jo ikke sket så meget hen over foråret”. Nå, det er der 

såmænd nok, når man kommer til at se på det. 

Noget, der har fyldt en del i mine tanker, har været at jeg skulle 

holde talen den 4. maj. Det er så let at sige ja, men så kommer 

den barske realitet jo, man skal forberede sig, og der kommer 

det svære. 

For ganske få dage siden, fik jeg mail fra Kredsformanden ved-

hæftet en fil med Landsbestyrelsens forslag til nye vedtægter. 

Et digert værk på 18 A4-sider. Det er jo en fortsættelse af det 

arbejde, der blev påbegyndt for et par år siden, hvor fokus-

punktet var, om DFB følger med tiden, om vores vedtægter 

passer til nutiden.  

På delegeretmødet i september 2012 blev arbejdsgruppens 

oplæg behandlet og godkendt til videre forarbejdning, og det er 

nu det papir, der er klar til endelig godkendelse på delegeret-

mødet i september 2013.  

Præsidiet syntes ikke vi skulle gå en lang sommer i møde uden 

at have noget interessant læsestof  

 

Bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheder for at 

deltage på Silkeborg Messen. Vi har sendt en føler ud til 

Garderne, Pionererne, Politiets Hjemmeværnskompagni og 

Silkeborgs Hjemmeværnskompagni.  

I skrivende stund har jeg fået besked fra Garderne og 

Pionererne, der vil vende tilbage efter et bestyrelsesmøde. 

 

Messen finder sted sidste weekend i oktober og er derfor flere 

gange faldet sammen med vores fugleskydning. Vi har derfor 
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valgt at flytte fugleskydningen. Det er det mest praktiske uanset 

om vi vælger at deltage i messen eller ej. 

 

Til slut vil jeg opfordre til at deltage i mindegudstjenesten i 

Alderslyst Kirke den 5. september. I skrivende stund har jeg 

ikke tidspunktet, desværre. 

 

Husk: Bladet, og andre ting, findes også på vores hjemmeside 

www.dfb-silkeborg.dk 

 

Generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen holdtes på Restaurant Skovbakken, 

Silkeborg, fredag den 8. april 2013 

 

 
Fanen føres ind. 
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Niels Vendelbo blev valgt som dirigent 

 

Formandens beretning. 
Jeg har valgt at opdele min beretning på følgende måde: 

1. Information om Samvirksomheden 

2. Information om 7. kredsen 

3. Vores eget selskab. 

Nyt fra Samvirksomheden. 
Delegeretmødet i Fredericia, lørdag den 15. september 2012. 

Der var mødt 127 brødre, heraf 77 delegerede. 

Flagdagen den 5. SEP. blev markeret i mere end 50 kommuner. 

Tak til 2. kreds for deltagelsen i København.  

De Blå Baretter melder sig ud af paraplyorganisationen den 1. 

januar 2013.  

Landssekretæren har meddelt, at han stopper, men fortsætter fra 

hjemmet, så længe han kan. Der er nu udpeget afløsere for ham 

– der skal 3 personer til det. 

 

Landssekretær: Lars Pedersen 2. kreds 

Landskasserer: Poul Erik Dyremose 

  Holstebro 

Chefredaktør: Steen Olesen Slagelse 

 

Status for Håndbogen er nu så vidt, at der i dag er udleveret en 

USB-nøgle til kredsformændene. 

 

Perspektivudvalgets forslag vedr. justering og ændringer af 

vores vedtægter. 
DEBATOPLÆG  



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

Forslag til delegeretmøde i september 2012. 

 

Der var forud for delegeretmødet fremstillet et digert værk med 

diverse ændringer til vores vedtægter.  

MEN, Forsvarsbrødrene er fast forankret i det bestående, så der 

sker ikke store ændringer. 

Næste delegeretmøde er den 14. september 2013 på Ryes 

Kaserne i Fredericia. 

 

Nyt fra 7. kredsen. 

Det årlige kredsmøde afholdtes lørdag den 12. maj med Nr. 

Snede selskabet som arrangører. Mødet blev afholdt på 

Cafeteria Kroen i Hampen. 

 

Valg af dirigent: 

Finn Averhoff  (altid den stedlige formand) 

 

Kredsformanden aflægger beretning. 

I år er der igen et lille fald i medlemstallet. 

Der var ingen udskiftning på bestyrelsesposterne. 

Hans og undertegnede deltog og var ikke udelt begejstret for 

fanedisciplinen, hvilket vi gav udtryk for, så det bliver helt 

sikkert bedre næste gang. 

 

Kredsregnskabet fremlægges. 

Blev godkendt. Med et lille underskud på 891.- kr. Mod sidste 

års på 3162.- 

 

Kreds - & Landsskydninger. 

Der deltog 50 skytter i Kredsskydningen. Vi deltog med 2 hold, 

men fik ingen pokal med hjem. 

Landsskydningen trak 109 skytter til Pjedsted.   
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Fremtidige skydninger vil blive placeret i Pjedsted, idet langt 

størsteparten af skytter kommer fra Jylland og Fyn. Skytter fra 

Sjælland betaler ikke startgebyr. De betaler for at komme over 

Storebæltsbroen. 

200 m skydninger kan ikke samle skytter nok til at de bliver 

gennemført. 

 

Selskabets virke: 

Det er en fornøjelse igen i år at meddele, at vores 

kammeratskabsskydninger og veteranskydninger fungerer 

rigtig godt, og fremmødet er tilfredsstillende. Som eksempel 

kan nævnes, at forårsafslutningen hos veteranerne forleden trak 

36 m/k af huse.   

Udover nævnte skydninger har vi også afviklet Fugle- og 

Pokalskydning. Jeg skal her undlade at komme ind på 

resultaterne, idet vinder er blevet eksponeret i vores blad, men 

blot nævne, at til de arrangementer er der også et rigtig godt 

fremmøde. 

Jeg vil dog ikke undlade at sige, at jeg synes, det er fantastisk 

flotte resultater, der opnås. Tillykke med det! 

 

Som en nyskabelse har vi et par gange til kammeratskabs-

skydningerne fået ”brødre” til at holde lysbilledforedrag. 

Begge aftenerne var – syntes jeg – en bragende succes, og det 

er min overbevisning, at vi fortsætter denne aktivitet i det 

omfang vi kan finde ”aktører”, der har et program, der kan 

køres på et par timer og vil gøre det til nogenlunde samme pris 

som de to første.  

 

Sædvanen tro deltog vi ved kransenedlæggelse på Vestre 

Kirkegård den 4. maj 2012. Det var – og er - et meget flot og 

velbesøgt arrangement. Det på trods af, at vejret ikke ligefrem 
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var med os. Et arrangement hvor – stort set – alle foreninger og 

enkeltpersoner, der ønsker at ære dem der faldt under 

modstandskampen i 2. verdenskrig, møder frem.  

 

Den 5. september var der mindegudstjeneste med 

efterfølgende kransenedlæggelse ved mindestenen ved 

Alderslyst Kirke. Vi deltog med 2 faner ud af 5. Det 

arrangement blev – håber jeg – startskuddet til en ny tradition. 

Vi – de tre formænd - for hhv. Garderne, Ingeniørerne og os 

nedlagde i fællesskab kransen, som vi også havde købt fælles. 

Fugleskydningen blev afviklet den 28. oktober i Skyttehuset. 

Som sædvanligt var fremmødet godt, og dagens program som 

sædvanlig – er jeg lige ved at sige, og sådan skal det være. Et 

arrangement, der hænger godt sammen og er en god oplevelse, 

ser jeg ingen grund til at ændre på. 

Den 13. januar afviklede vi Trekantsskydningen, hvor 

Silkeborg, Nr. Snede og Skanderborg konkurrerede på livet løs 

om at skyde flest point. Og vi vandt som sædvanlig  – nej det 

sagde jeg ikke. 

Den 10. februar deltog vi i 7. kredsens 15 m  indendørs-

skydning i Pjedsted. Her var vi ikke så skrappe, at vi kunne 

løbe med pokalen. Vi måtte nøjes med en ærefuld 2. plads. 

Kolding var lige en tak bedre end os,  men vi kommer igen 

næste år.  

Den 23. februar gennemførte vi den årlige skydekonkurrence 

med Garderne og Pionererne. Hvor vi igen – er jeg lige ved at 

sige - var ubeskedne nok til at løbe med pokalen for hold-

skydningen, men denne gang måtte vi afgive den individuelle 

pokal til en af ingeniørerne.  Sådan kan det gå, men vi kommer 

igen næste år. 

Den 10. marts kørte 3 hold – 9 mand - til Pjedsted igen, denne 

gang for at deltage i Landsskydning på 15 m. Kolding er ret 
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godt skydende for tiden og løb med 1. pladsen. Denne gang var 

konkurrencen noget hårdere, og vi blev henvist til en 4. plads.  

 

Den årlige tur i Silkeborg Ny Teater fandt sted den 7. februar. 

I år var det revyen Det gli'r ned alli'vel. Denne gang havde vi 

bestilt varm mad før forestillingen, i stedet for teatersnitter efter 

forestillingen. Det er utroligt svært at få billetter til den aften, 

man gerne vil og især aftener, hvor der serveres teatersnitter 

efter forestillingen, bliver udsolgt meget hurtigt. 

 

Pengegaver. 
Selskabet har i det forgangne år doneret pengegaver til følgende 

formål: 

Dybbølfonden: Kr. 1000,- 

Frihedskæmperen: Kr. 3000,- 

 

Afslutningsvis skal der fra mig lyde en tak til alle, der yder en 

ekstraordinær indsats for selskabet: 

De Forsvarsbrødre, der tager ansvaret for – og gennemfører 

Veteranskydningerne, med alt hvad der findes i kølvandet på 

det arrangement. 

Og til slut en særlig tak til bestyrelsen for jeres store indsats og 

opbakning. Uanset om det er blade, der skal pakkes - diverse 

skydninger, der skal afvikles, og – ja alle de opgaver, der nu er 

i vores bestyrelse - stiller I op og medvirker til at løse opgaven 

perfekt. 

 

Dette var årets beretning, tak for ordet. 
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Nu venter vi kun på maden. 
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Årets Jubilarer: 

 
50 års tegn: Arne Hjorth-Jørgensen 

 
25 års tegn: Mogens Heller 

 
10 års tegn: Erling Rasmussen 
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Fortjensttegn. 

 

 
 

Tak for tilliden 
Da jeg fredag den 19. april drog hjemmefra for at deltage i 

Forsvarsbrødrenes ordinære generalforsamling på Restaurant 

Skovbakken, opfattede jeg blot dagen som "another day in the 

office." 

Alt forløb da også helt planmæssigt, indtil jeg hørte mit navn 

blive råbt op af formanden. 
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Inden da, var tre jubilarer kaldt op til uddeling af jubilartegn, og 

Bent og Lilly havde fået overrakt en fin kurv som tak for lang 

og god tjeneste som hhv. fanebærer og faneløjtnant.Jeg fattede 

ikke, hvad jeg skulle "på podiet " efter. 

Men det blev der rådet bod på, da vores glimrende formand 

pludselig begyndte en opremsning af mine meritter indenfor 

forsvarsbrodersagen. 

Jeg skal undlade her at gå i detaljer, men det var da lige før jeg 

blev en smule flov. 

Det hele mundede ud i, at bestyrelsen havde indstillet mig til 

Forsvarsbrødrenes Fortjenstmedalje, og at denne indstilling var 

blevet imødekommet. 

Mogens Heller kunne derfor hæfte medaljen på mit bryst og 

samtidig overrække mig et skriftligt bevis på værdigheden. 

 

Jeg må helt ærligt indrømme, at den ære havde jeg ikke drømt 

om at skulle blive tildelt. 

Det er derfor med stor stolthed og glæde at jeg, her i vort 

medlemsblad, vil takke bestyrelsen for den tillid, I har vist mig 

ved at indstille mig til denne hædersmedalje. 

Alt frivilligt arbejde, også indenfor forsvarsbrodersagen, er jo 

ulønnet. Når så mange mennesker alligevel udfører frivilligt 

arbejde, så er det af interesse, og så bærer det egentlig lønnen i 

sig selv. 

Derfor er det også en særlig glæde, når ens arbejde bliver 

påskønnet, som det er sket i dette tilfælde. 

Tak til jer alle. 

 

Med venlig hilsen 

Ole Pedersen 

Fhv. formand for Forsvarsbrødrene Silkeborg 
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Konstituering. 
 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen  konstitueret sig som 

følger: 

 

Hans Pedersen Næstformand 

Niels Vendelbo Sekretær 

Erling Lemming Kasserer 

Erling Rasmussen Skydeudvalgsformand 

Holger Flæng Bestyrelsesmedlem 

  Kontaktmand til veteranerne 

Steen Lauritzen Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabet. 
Som det blev fremlagt og godkendt på generalforsamlingen: 
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Regnskab for  
 

De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn 
 

for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012  

         

INDTÆGTER        

  Kontingent; 101 medlemmer 22.435,00    

  Indtægter i forbindelse med skydninger, slag af drikkevarer og       

  arrangementer 12.332,00    

  Veteranernes betaling for ammunition,  skiver og vingaver 4.915,00    

  Andre indtægter 85,45    

  Renter 88,62    

UDGIFTER        

  Kontingent til Samvirksomheden og 7. kreds   4.047,00  

  Kontingent til DDS Midt og danmarkssamfundet   125,00  

  Lokaleleje, Skyttehuset Søholt (skønnet, da fakt. ikke er modtaget)   3.900,00  

  Udgifter til ammunition  og skiver   3.535,00  

  Indkøb af vin og gevinster til arrangementer   4.143,53  

  Frimærker, konvolutter   3.599,70  

  Deltagerbetaling ved skydearrangementer og delegeretmøde   2.040,00  

  Kranse, indsamlinger, m.m.   5.035,00  

  Diverse i forbindelse med arrangementer   3.590,40  

  Trykning DFB nyt   2.164,50  

  Reparation af riffel   800,00  

  Generalforsamling   2.288,00  

  Bestyrelsen (lommebøger, kørsel, uddannelse)   3.957,00  

  Hjemmeside og Webhosting   528,41  

  Diverse   641,00  

  Bankgebyr   30,00  

         

  Saldo 39.856,07 40.424,54  

         

  Årets resultat   -568,47  
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Silkeborg den 21 marts 2013 

 

Erling Lemming 
Kasserer 

Ovenstående regnskab med bilag er revideret. Bankudtog afstemt og kontrolleret 

Silkeborg, den 

 

John Berry  Ole Pedersen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status pr. 31 december 2012 

AKTIVER   PASSIVER     

Jyske Bank 48.781,34 Forudbetalt kontingent   1.750,00 

Danske Bank 3.242,13 Egenkapital primo 56.718,98   

Aktiebeholdning 

(*) 9.777,04 Årets overskud -568,47   

    Egenkapital ultimo   56.150,51 

    Afsat husleje 2012   3.900,00 

  61.800,51     61.800,51 

(*) værdi den 31.12.2012 kr. 10.425,85   
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Efterårets aktiviteter. 
Dato Uge  Hvad Hvem Bem. 

05-sep 36 Mindegudstjeneste Alle Alderslyst 
Kirke 

19-sep 38 Aftenskydning Alle  

26-sep 39 Eftermiddagsskydning Veteraner  

03-okt 40 Aftenskydning Alle *1 

10-okt 41 Eftermiddagsskydning Veteraner  

17-okt 42 Aftenskydning Alle *1 

24-okt 43 Eftermiddagsskydning Veteraner  

31-okt 44 Aftenskydning  Alle  

03-nov 44 Fugleskydning Alle  

07-nov 45 Eftermiddagsskydning Veteraner  

14-nov 46 Aftenskydning Alle  

21-nov 47 Eftermiddagsskydning Veteraner  

28-nov 48 Aftenskydning Alle  

05-dec 49 Eftermiddagsskydning Veteraner  

12-dec 50 Aftenskydning Alle Juleafslutning 

19-dec 51 Eftermiddagsskydning Veteraner Juleafslutning 

 

*1 Bestyrelsen arbejder på at finde en 

 foredragsholder til denne aften. 

 

Aftenskydning:  Kl. 19.00 - 22.00 

Eftermiddagsskydning:  Kl. 14.00 – 16.00 

Fugleskydning:   Kl. 09.00 – 15.00 

 

Bemærk, der er flere skydninger end der plejer at være. Flere 

har ytret ønske om at skyde én eller to gange mere, hvilket vi så 

gør. 
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4. maj 2013. 
Den 4. maj deltog vi – sædvanen tro – i kransenedlæggelse på 

Vestre Kirkegård. Selskabet har gennem flere år købt krans i 

fællesskab med Garderne og Pionererne, hvilket er en rigtig 

god ordning, der fungerer godt. 

 

 
Allerede sidste år havde arrangørerne – Hjemmeværnet – 

spurgt, om jeg ville holde talen, hvilket jeg takkede nej til, men 

med løftet om at gøre det i år.  
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Det viste sig at være ret interessant, da jeg først kom i gang. Jeg 

tog på kirkegården og fotograferede alle mindestenene for at 

have et udgangspunkt. Derefter brugte jeg bogen Derfor måtte 

vi sejre, der handler om modstandsbevægelsen i Grindsted, 

Give, Brande, Vejle, Herning og Silkeborg, som inspirations-

kilde.  
 

7. kredsens årsmøde. 
Årsmødet blev denne gang holdt i Odder.  

Carsten Poulsen – formand i Odder – var dirigent. 

Kredsformanden kunne berette, at arbejdet med de nye 

vedtægter giver en del arbejde på deres niveau.  

 

Derefter blev der givet en kort orientering om de forskellige 

selskabers virke, medlemstal o.a. Et par af selskaberne har haft 

en lille medlemstilbagegang, men de fleste er status quo.  

 

Til bestyrelsen var der genvalg hele raden rundt. 

Næste års møde holdes i Skanderborg lørdag den 10. maj. 
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Mindeord for Bent Christiansen 

Jeg vil indlede med at skrue tiden tilbage til vores general-

forsamling, hvor Bent på forhånd havde meddelt mig, at han 

ønskede at stoppe som fanebærer.  

 
 

Da Bent afleverede fanen, valgte jeg at takke ham og Lilly med 

følgende ord: 

 

Kære Bent. 

Bent du har – af helbredsmæssige grunde - valgt at stoppe som 

vores Fanebærer. 

Jeg har – vha. Niels – undersøgt hvor lang tid du har været i 

funktionen, og det har du været i 9 år. Du tiltrådte i 2004. 

Du har altid beredvilligt stillet dig til rådighed, når der blev 

kaldt. Tak for det. 

 

Kære Lilly. 

Du har ikke – officielt i hvert fald - været udpeget til at være 

Faneløjtenant, men for nogen tid siden gik det op for mig, at du 
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meget ofte har taget tjansen. I tog ofte begge af sted, når 

mulighed bød sig.   

For at løse opgaven fremadrettet har bestyrelsen fundet det 

nødvendigt at fordele opgaverne på flere, nemlig hele 

bestyrelsen. 

TAK FOR JERES INDSATS. 

 

 
 

Jeg er meget glad for at jeg/vi nåede at takke Bent for den store 

indsats han lagde i selskabet, før han den 17. maj trådte over i  

Ryes Brigade. 

Bent var soldat i Karup, og han holdt aldrig op med at være 

”flyversoldat”. Det var helt tydeligt, at det var hans værn.  

Bent sad i selskabets bestyrelse i perioden fra 2002 til 2010, 

hvor han hele perioden løftede opgaven som skydeudvalgs-

formand. Et hverv han passede med meget omhu. 

Som tidligere nævnt var Bent også fanebærer, en funktion han 

passede i 9 år. Uanset hvor og hvornår fanen skulle frem, var 

Bent altid klar.  
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Selv om det mod slutningen blev tydeligt, at Bent var alvorligt 

syg, og kræfterne svigtede, vil vi alligevel huske Bent som den 

glade, tjenestevillige og aktive person han var. 

Æret være hans minde. 

 

En hædersmand er gået bort. 
I uge 21 modtog jeg den sørgelige meddelelse, at vort mange-

årige medlem, bestyrelsesmedlem og fanebærer, Bent 

Christiansen, var sovet ind efter lang tids kamp mod kræften. 

Selv om vi alle vidste, at kampen ikke kunne vindes, kommer 

det altid som et hårdt slag, når man får vished for, at man aldrig 

mere skal se et bestemt menneske. 

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Bent i 

Forsvarsbrødrenes bestyrelse gennem mange år. Bent var altid 

positiv og tjenestevillig, og det er mange timer han har brugt i 

vort selskab, både som skydeformand, som bestyrelsesmedlem 

og, ikke mindst, som fanebærer. 

Man kunne være sikker på, at fanen blev repræsenteret med 

værdighed, når Bent drog af sted med den. Og i mange tilfælde 

fulgt af Lilly, som på flot vis agerede faneløjtnant. 

På vores generalforsamling den 19. april bar Bent fanen for 

sidste gang, og ingen hæder har været mere fortjent end den 

Bent og Lilly fik på denne aften, hvor de fik overrakt en 

gavekurv som tak for deres indsats. 

Til bisættelses fra Mariehøj kirke den 24. maj var det en helt 

naturlig gestus, at vores formand, Mogens Gade Heller, stod 

med fanen ved Bent's kiste. 

Vi skal ikke mere se Bent's glade smil og høre hans gode 

kommentarer, når vi er samlet. Men vi vil mindes ham med stor 

taknemmelighed og udtale et: "Æret være hans minde". 
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Vore tanker går til Lilly, for hvem savnet naturligvis er meget 

større og dybere. 

Du skal altid være velkommen i vore rækker, Lilly. 

 

Ole Pedersen 

fhv. formand 


