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Adresser: 

Formand 
Mogens Gade Heller 

Tingbakken 3 
8883 Gjern 
mghe@fibermail.dk     

Tlf.:        26 362 123 

Næstformand 

Hans Pedersen 
Nebelgårdsvej 5 

8600 Silkeborg 

djaevlemosegaard@mail.dk 
Tlf.: 86 877 464 

Kasserer 

Erling Lemming 

Sportsvej 3 
8883 Gjern 
lemming@mail.dk 

Tlf.:  24 796 525 

Skydeudvalgsformand 

Erling Rasmussen 
Meldgårdsparken 10 

8882 Fårvang 

sus.erl@live.dk 
Tlf.: 86 815 616 

Sekretær 
Niels Vendelbo 

Sorringvej 72, Voel 
8600 Silkeborg 
korsbak@post.tele.dk 

Tlf.: 86 957 290 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Veteranernes repræsentant. 
Holger Flæng 

Georg Krügers Vej 142 
8600 Silkeborg 

h. flaeng@gmail.com 

Tlf.: 86 846 584 
 

Steen Laurtizen 

Tandskovvej 30 

8600 Silkeborg 

Tlf.: 86 855 319 

 
www.dfb-silkeborg.dk 
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Delegeretmødet i Fredericia. 

 

Turen til Nordjylland. 
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Kommende aktiviteter. 
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Formandens spalte. 
 

I september måned fandt årets delegeretmøde sted i Fredericia, 

vi deltog med 3 mand.  

Ligeledes i september gik turen – med ”Børges rejser” – til 

Nordjylland. 

Nu er vi godt i gang med efterårets og vinterens aktiviteter. 

Skydningerne er kommet rigtig godt fra start, hvor 

veteranskydningerne trækker omkring 30-35 skytter af huse 

hver torsdag i ulige uger. Kammeratskabsskydningerne trækker 

lidt færre, og ligeledes hver anden torsdag, men i lige uger. 

Fugleskydningen er afviklet med tilfredsstillende fremmøde og 

resultater. 

Vi er igen kommet i gang med, at holde et par foredragsaftener 

hen over vinteren.  

Jeg havde fornøjelsen at fortælle om en tur Birgit og UT havde 

til Yukon i 2008, hvor vi kørte rundt i en autocamper i knap 4 

uger. Yukon er den vestligste stat i Canada.  

Det andet fandt sted den 14. november, hvor major John 

Adamsen talte om sit ophold i Afghanistan og viste billeder 

derfra. 

Samlet set tror jeg vores aktivitetsprogram indeholder de 

aktiviteter Selskabet kan rumme. 

 

5. september. 
     

National Flagdag 
 

Igen i år gik Forsvarsbrødrene, Garderforeningen og Pionererne 

sammen om en krans til nedlæggelse ved mindestenen på 

Alderslyst Kirkegård. 
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Forsvarsbrødrene havde begge faner med til højtideligheden 

både i kirken og på kirkegården. Udover Forsvarsbrødrene var 

Garderforeningen, Pionererne og Hjemmeværnet repræsenteret 

med faner. 

 

Efter gudstjenesten i kirken gik faneborgen i spidsen for 

menigheden om til mindestenen på kirkegården, hvor der var 

kranse- og blomsternedlæggelse. Herefter holdt feltpræst Sune 

Haubek, Linå, en mindetale. 

 

Der var stor tilslutning til arrangementet. Dog synes det en 

kende mærkeligt, at der fra officielt hold (kommunen) ikke var 

repræsentanter til stede med en krans. Det er trods alt en 

National Flagdag og Mindedag for vore soldater. 

 

   Hans Pedersen 
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Delegeretmødet i Fredericia. 
Lørdag den 14. september fandt det 44. delegeretmøde sted på 

Rye´s kasserne i Fredericia. 

Et af hovedtemaerne var endelig vedtagelse af de vedtægts-

ændringer, der blev behandlet på mødet sidste år, hvilket jo 

ikke gav den store debat, idet ændringerne jo blev grundigt 

debatteret sidste år. Derfor var det kun et spørgsmål om at få 

det stemt igennem. Hvilket blev gjort. 

Der var dog nogle administrative ændringer, som man ikke 

havde – og ej heller havde kunnet - forudset sidste år.  

Vi har – som det er de fleste bekendt – skiftet Landskasserer og 

Landssekretær. Det har afstedkommet visse administrative 

problemer i relation til banken vedrørende juridisk hjemsted og 

tegningsretten.  

Det viste sig, at vores vedtægter aldrig har indeholdt disse ting. 

Det skal de nu, og det var så anledning til, at der var kommet 

disse supplerende administrative bestemmelser. 

De nye vedtægter blev sluttelig vedtaget uden indsigelser. 

 

Den 18. april 2014 er det 150 år siden, at Slaget på Dybbøl 

fandt sted. I den forbindelse blev opmærksomheden rettet mod 

Bøffelkobbelhuset, som man meget gerne vil have istandsat før 

mærkedagen. Bøffelkobbelhuset blev den 22. februar 2009 

overdraget til Dybbøl Mølle Fonden.  

Huset trænger til en gennemgribende restaurering, idet der er 

skimmelsvamp i dele af huset. For at løse den opgave skal der 

bruges i omegnen af ½ million kroner, penge som Dybbøl 

Mølle Fonden har forsøgt at skaffe via diverse fonde, dog uden 

held.  

Forsvarsbroderselskabet i Horsens har taget initiativ, til at man 

ved hjælp af frivillige kan løse opgaven.   
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Skulle nogle af Jer have lyst og energi til at deltage i projektet, 

så giv mig et praj, og jeg vil derefter tage kontakt til Horsens. 

 

Turen til Nordjylland 

Den 5. og 6. september gik turen til Nordjylland.  

For os begyndte turen ved Lunden i Silkeborg, hvor bussen 

ankom kl. 07:00.  

Sædvanen tro havde Børge sørget for, at vi ikke skulle lide nød 

på turen, så der var arrangeret kaffe og rundstykker til turen 

nordpå.  Det kræver en god koordinationsevne at  jonglere 

rundt med kaffekander og rundstykker, medens busser kører, 

men det lykkedes til fulde. Udfordringen blev rigtig stor, da der 

skulle serveres en morgenbitter. Den skulle skænkes og for-

deles til alle i bussen. Børge tog sig af opskænkningen, og 

Erling og UT for fordelingen. Jeg tror – håber – ikke, vi spildte 

på ret mange. 

Første stop var Bunkermuseet i Hanstholm. 

 

 
Big Bertha er det ikke, men stor er den. Kaliber 380 mm.. 
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Som det sikkert er de fleste bekendt, opbyggede tyskerne et 

forsvarsværk langs vores vestkyst.  

Hvor anlægget i Hanstholm var med sine 3000 m
2 
 et af de 

største, som tyskerne byggede i Danmark. 

Kanonen fra Hanstholm og en tilsvarende i Kristiansand i 

Norge, kunne hver især skyde ca. 55 km, hvilket bevirkede, at 

de kunne nå hinanden i det ca. 120 km brede farvand  mellem 

Danmark og Norge og derved lukke af for britisk adgang til 

vores indre farvande. 

Efter sigende er kanonen i Danmark aldrig blevet brugt.  

 

Efter museet og spisning, gik turen til St. Vildmose, der jo er et 

besøg værd. Det landskab er helt unikt med en fauna, som ikke 

findes andre steder i Danmark. Vi havde en guide med i bussen 

til at vise os de interessante steder og planter. Under et af 

opholdene tog han en fiskestangslignende dims med, som han 

på et tidspunkt trak ud til en længde på ca. 4 meter, hvorefter 

han stak den ned i jorden i sin fulde længde. Der var omkring 4 

meter ned til fast grund. Vi kunne godt mærke, at vi stod på 

”gyngende grund”. Det lavede vi i øvrigt en prøve på. Vi blev 

delt i 2 hold, der skulle stå lige overfor hinanden. Først skulle 

den ene gruppe give et lille hop, det kunne den anden gruppe 

mærke på den måde, at jorden ”skvulpede” lidt. En sjov 

oplevelse. 

De har i øvrigt et rigtig godt besøgscenter, der meget informa-

tivt fortæller områdets historie. 

  

Fra Vildmosen gik tur videre til Hotel Europa i Ålborg, hvor vi 

skulle overnatte, hvilket var meget praktisk, da  både restau-

ranten Papegøjehaven og Cirkusrevyen var inden for gåafstand. 

Om restauranten og revyen har jeg kun rosende ord. Begge dele 

var helt i top. 
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Fredag gik turen videre til Frederikshavn, hvor vi skulle besøge 

Flådestationen. Desværre var der ikke nogle interessante skibe 

hjemme, så en rundvisning på en af Fregatterne måtte vi skyde 

en hvid pind efter. Som tidligere marinesoldat syntes jeg 

selvfølgeligt det var ærgerligt, men sådan går det jo en gang 

imellem. Vi fik derimod et rigtig godt og fyldestgørende 

foredrag på 1½ times tid af en meget vidende chefsergent. 

 

Efter Flådestationen kørte vi sydpå igen, hvor første stop var 

Minibyen Sæby, hvor der var rundvisning. Guiderne var et par 

rigtig lune Nordjyder, der udover at være lune også havde stor 

indsigt i, hvordan modellerne af de gamle huse i Sæby blev 

konstrueret. De var i øvrigt selv med til at bygge dem. Et 

kolossalt arbejde. 

 

Husene er udført i målestok 1:10 og med alle de detaljer, som 

man overhovedet kan få med. Og det havde været en længere-

varende proces at bygge Sæby Kirke. Det varede 5 år. 

 
Et lille udsnit af byen med Søbygård Slot i baggrunden. 

 

I øjeblikket er de ved at bygge Sæbygård Slot, hvor soklen blev 

påbegyndt i 2008. I 2009 blev ”kernen” bygget. Den er i øvrigt 

fremstillet af siporex plader.  

Efter det bliver huset bygget uden om ”kernen”.  
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Vores sidste besøg på turen var Voergaard Slot, hvor der også 

var aftalt en guidet tur. At gå ind på slottets historie vil føre for 

vidt. Det vil fylde flere sider, men det er helt sikkert et besøg 

værd med den billedsamling, der findes der. 

 

 
Voergaard Slot 

 

Efter Voergaard Slot kunne vi så vende næsen hjemefter igen 

med mange gode oplevelser i bagagen. Og mon ikke mange af 

os er klar igen til næste år, når Børge igen arrangerer en tur for 

os. 
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Fugleskydning 

Den 3. november var dagen hvor vi afviklede vores årlige 

fugleskydning. Dagen ligger i faste rammer som ingen – mig 

bekendt – har ønsker om at ændre på. 

Dagens første punkt er modtagelse af den siddende fuglekonge.  

 
Den siddende fuglekonge modtages, og hilsen på alle. 

 

Når modtagelsen er vel overstået, kan vi gå i gang med kaffen 

og rundstykkerne, og umiddelbart derefter begynder skydnin-

gerne. 

I år blev resultaterne som følger: 

Hvad:  Hvem:  Skud nr.: 

Højre slagfjer Erling Rasmussen 21 

Venstre slagfjer Viggo Lemming 31 

Højre vinge  Erling Rasmussen 41 

Venstre vinge John Berry  57 

Højre klo  Ole Pedersen  69 

Venstre klo  John Berry  78 
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Næbbet  Ketty Lemming 96 

Halsen  Holger Flæng 112 

Halen  Karin Stenger 124 

Kronen  Steen Lauritzen 155 

Brystpladen/skyttekonge Hugo Brogaard 186 

 

Ved det sindrige system, der udpeger fuglekongen, tilfaldt 

værdigheden Kristian Stenger. 

 

Sideløbende med fugleskydningen skydes der vores sædvanlige 

program.  

Hovedskydningen: 

1. pladsen Kristian Stenger 94x 

2. pladsen Flemming Rethmeier 93xxx 

3. pladsen Hugo Brogaard 93xxx 

Dameskydning:  

1. pladsen Birgit Tøndborg 95xx 

2. pladsen Karin Stenger 93 

3. pladsen  Alice Rethmeier 92x 

Festskydning: 
1. pladsen Hugo Brogaard 

 

Tillykke med de meget flotte resultater. 
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     Nogle af dagens vindere. 

             
Fuglekongen  Skyttekongen 
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Efter skydningen gik vi over i hallernes cafeteria, og fik vores 

frokost, der som sædvanlig levede op til vores kvalitetskrav. 

Jeg tror ikke der var nogle der gik sultne derfra. 

 

 
Frokost i hallernes cafeteria. 
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Trekantskydning 

Indbydelse er sendt til Skanderborg og Nr. Snede. 

Jeg håber rigtigt mange kan afse tid til at deltage. 
Indbydelse til trekantskydning i 

Silkeborg. 
Så er det igen tid til at afvikle trekantskydningen mellem For-

svarsbroderselskaberne i Nr. Snede, Skanderborg og Silkeborg. 

 

Skydningen finder sted søndag den 12. januar 2014 

og afvikles i Skyttehuset Søholt, Ansvej 106, 8600 Silkeborg 

(det ligger bag Silkeborg Hallerne). 

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 for morgenkaffe, rundstykke og én morgenbitter: 

 Kr. 35.- 
Frokosten vil blive indtaget i Silkeborg Hallernes Cafeteria, der 

ligger i gåafstand fra Skyttehuset. 

Pris for frokosten:   

 Kr. 145,- 
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@live.dk, 

eller  

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

 

Med broderlig hilsen 

Forsvarsbroderselskabet for Silkeborg og Omegn 

mailto:sus.erl@live.dk
mailto:mghe@fibermail.dk
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Kommende aktiviteter. 
Dato. Hvad.   Klokken. 

02. januar Veteranskydning  14:00 

09. januar Kammeratskabsskydning  19:00 

16. januar Veteranskydning  14:00 

23. januar Kammeratskabsskydning  19:00 

30. januar Veteranskydning  14:00 

06. februar Kammeratskabsskydning  19:00 

08. februar Revy. Silkeborg Ny Teater m. spisning 18:50  
13. februar Veteranskydning  14:00 

20. februar Skydning m. Garder og Pionerer 19:00 

27. februar Veteranskydning  14:00 

06. marts Kammeratskabsskydning  19:00 

13. marts Afslutning veteranskydning 14:00 

20. marts  Afslutnings- og pokalskydning 19:00 
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Årets revy hedder: 

 

 
Her garanterer vi, at alle omkring revyen er rene – alle har 

nemlig lovet at gå i bad før hver forestilling, men vi kender vel 

alle eksempler på episoder eller personer, som ikke altid er så 

”rene”, som de udgiver sig for a tvære. Velkommen til byens 

reneste revy! 

 

Rigtig god fornøjelse. 
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Forsvarsbrødrenes tur 2014 

 
Forsvarsbrødrenes tur 2014 er fastlagt til d. 25. og 26. juni og 

går til Sydfyn og Langeland. 

 

Vi skal besøge Langelandsfortet, som er et underjordisk anlæg, 

der blev bygget og brugt under Den kolde krig. Vi får en guidet 

rundvisning nede i anlægget. Jeg håber, det bliver lige så spæn-

dende, som da vi besøgte Stevnsfortet. 

 

Derefter kører vi til Bregninge Mølle på Tåsinge for at spise 

frokost. 

 

Det næste vi skal besøge er Valdemar Slot. Valdemar Slot har 

åbnet privaten for besøgende og her vil en guide vise os rundt. 

 

Efter Valdemar Slot kører vi ind til Hotel Svendborg, hvor vi 

skal overnatte. Her er der bestilt aftensmad. 

Om aftenen er der reserveret billetter til revyen i Rottefælden, 

som har ry for at være rigtig god. 

 

Dag 2 er ikke planlagt færdig, men jeg regner med, at vi skal 

besøge Egeskov slot og park.  

Jeg forventer at udfylde dagen og regner med, at vi er tilbage i 

Silkeborg først på aftenen. 

 

Prisen for turen bliver 2.300 til 2.400 kr. pr. person i delt 

dobbeltværelse, og det er for bus, diverse entreer, 2 frokoster, 

hotelovernatning med aftensmad og morgenmad samt billetter 

til revyen.  
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På grund af de reserverede billetter til Rottefælden vil jeg gerne 

have tilmeldingerne senest d. 10. januar. 

 

Mvh. 

Børge Mikkelsen, 

Sinding Nørrevej 2, 

8600-Silkeborg. 

Tlf. 86855180 / 23231220 

E mail: bbm@fiberpost.dk 

 

 

 

 

Udover nævnte rejse arrangerer Børge – sammen med Venstre - 

også en rejse til Bruxelles. Turen finder sted fra den 7. til den 

11. april 2014. 

Program: Møde med Morten Løkkegaard 

 Frokost i Europa-Parlamentet 

Møde med dansktalende person vedr. 

regionalfonde m.m. 

Møde med Anne Mette Fogh Rasmussen (under 

planlægning) 

Besøg i NATO-hovedkvarteret 

Besøg i den Danske Ambassade 

Tur i Bruxelles med dansktalende guide samt tid til fri 

disposition. 

Venstres EU-kandidat – Irene Simonsen – deltager i turen. 

Rejsen arrangeres i samarbejde med SILKEBUS. 

Prisen er ikke helt på plads i skrivende stund, men kommer til 

at ligge mellem 3.500 og 4.000 kr. pr. person i delt dobbelt-

værelse. Tillæg for enkeltværelse. 

 

mailto:bbm@fiberpost.dk
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Tilmelding og spørgsmål til: 

 Børge Mikkelsen 

Eller 

Jørgen Jacobsen 

Ersholtvej 17, 8670 Låsby. 

jorgen@aasbakkegaard.dk 

86951680/22664502 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jorgen@aasbakkegaard.dk
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Alle ønskes en rigtig Glædelig Jul og et godt Nytår. 

 

 


