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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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Formandens spalte. 
 

Så er det blevet tid til udsendelse af blad nr. 2. 2014. Utroligt 

som tiden går. 

 

Generalforsamlingen er veloverstået, og bestyrelsen har konsti-

tueret sig. 

 

Efterårets aktiviteter skal planlægges og nedskrives, så vi alle 

er klar, når sæsonen begynder. 

 

Udover det der venter os af kommende aktiviteter, har vi 

selvfølgelig også deltaget i forskellige arrangementer siden 

sidste blad blev udsendt.  

 

Den 4. maj i Silkeborg. 7. kredsens generalforsamling, der blev 

holdt i Skanderborg, og som det sidste vil jeg nævne, 

Dybbøldagen. 

 

 

Generalforsamling den 25. april 2014. 

 
I år havde vi valgt at holde vores generalforsamling på  

Aalekroen i Svejbæk, og i henhold til de bemærkninger og 

kommentarer der kom efterfølgende, var det helt sikkert et godt 

valg.  

Lokaliteterne passede perfekt til formålet, og maden var helt i 

top. Så det bliver ikke sidste gang, vi kommer der. 
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Bestyrelsen er klar. 

 

     Formandens beretning: 
 

Jeg har igen i år valgt at opdele min beretning på følgende 

måde: 

1. Information fra/om Landsledelsen 

2. Information fra/om 7. kredsen 

3. Vores eget selskab. 

Nyt fra Landsledelsen. 

Delegeretmødet i Fredericia, den 14. september 2013. 

Der var mødt 136 brødre, heraf 74 delegerede.  
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Medlemsstatus  

Igen har der været en tilbagegang, hvilket ikke er overraskende, 

men omfanget er lidt mere overraskende – da vi er gået fra 

10.263 og til 9.681 – en tilbagegang på 582 medlemmer – imod 

ca. 250 sidste år. Vi er i dag 84 selskaber i alt. 

 

Kommunikation  

Vores kommunikationssystem er forældet og skal forbedres. 

Som udgangspunkt er det:  

 

 For langsomt – mange emner er forældede, når de 

kommer frem  

 Usikkert – kæden brydes imellem os og de enkelte 

medlemmer  

 Utidssvarende – dialog er næsten umuligt  

  Utilstrækkeligt – interesse og engagement kan ikke 

holdes og udvikles  

 

Fastsættelse af kontingent.  

Kontingentet er pristalsreguleret, hvilket betyder, at 

kontingentet stiger med 50 øre. 

 

Fordelingen af kontingentet er:  

Kontingent 27,50 kr.  

Jubilæumsfonden 1,00 kr.  

Forsvarsbroderen 3,50 kr.  

I alt 32,00 kr. 
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Status for Håndbogen er nu så vidt, at der i dag er udleveret en 

USB-nøgle til kredsformændene. 

Sidste år meddelte jeg, at Bøffelkobbelhuset er renoveret og i 

god gænge.  

Der er sidenhen fundet skimmelsvampe i huset, hvilket bevirker 

at huset i skrivende stund er ubeboeligt. Tidligere formand i 

Horsens – Kurt Damgaard – gik i løbet af året ind i problem-

stillingen og lagde et stort arbejde i at renovere huset og gøre 

haven i stand til 150-års jubilæet for slaget på Dybbøl. 

Desværre slap pengene op, før huset var færdigrenoveret, og 

projektet er gået i stå. Det virker som om Dybbøl-Fonden ikke 

er særlig interesseret i at putte penge i huset. 

 

7. kredsen. 

Det årlige kredsmøde blev afholdt lørdag den 11. maj 2013 på 

Restaurant Skovbakken, Holsteinsgade 50, Odder 

 

Valg af dirigent: Carsten Poulsen, Odder 

Kredsformanden aflægger beretning. 

Der var ingen udskiftning på bestyrelsesposterne. 

 

Kredsregnskabet fremlægges. 

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

års underskud på 3.162,- kr. 

 

Kreds - & Landsskydninger. 

Kredsen har afholdt skydninger på 15 m.  

200 m måtte aflyses pga. manglerne tilmeldinger.  

Det er den samme udvikling på landsplan, så vi må nok 

indstille os på, at der skal ske mirakler, hvis disse skydninger 

skal fortsætte. 
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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. 

 

Selskabets virke: 

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

skabsskydninger og veteranskydninger fungerer rigtig godt, og 

fremmødet er tilfredsstillende. Som eksempel kan nævnes, at 

forårsafslutningen hos veteranerne forleden trak 32 m/k af huse.   

 

Udover nævnte skydninger, har vi også afviklet Fugle- og 

Pokalskydning. Jeg skal her undlade at komme ind på resul-

taterne, idet vinder er blevet nævnt i vores blad, men blot sige, 

at til de arrangementer er der også et rigtig godt fremmøde. 

 

Jeg syntes der er fantastiske flotte resultater der opnås. Tillykke 

med det. 

 

Igen i år har vi haft ”brødre” til at holde lysbilledforedrag.  

Sædvanen tro deltog vi ved kransenedlæggelse på Vestre Kir-

kegård den 4. maj. Det var – og er - et meget flot og velbesøgt 

arrangement. Dette på trods af, at vejret ikke ligefrem var med 

os. Et arrangement, hvor – stort set – alle foreninger og enkelt-

personer, der ønsker at ære dem der faldt under modstands-

kampen i 2. verdenskrig, møder frem.  

 

Den 5. september. 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 
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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. 

 

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. 

 

Trekantskydning søndag den 12. januar 2014 mellem Nr. 

Snede, Skanderborg og Silkeborg blev afviklet i Skyttehuset 

Søholt, Ansvej 106, 8600 Silkeborg  

 

7. kreds skydning, søndag den 9. februar kørte 3 hold – 9 m/k - 

til Pjedsted for at deltage i kredsens 15 m skydning. 

Skydning med Garderne og Pionererne. 

 

Den 20. februar fandt den årlige konkurrence mellem Garderne, 

Pionererne og Forsvarsbrødrene sted. Vi mødtes i skyttehuset 

kl. 19:00, og umiddelbart derefter gik vi i gang med 

skydningen.  

 

Landsskydning. 

Indledningsvis kunne jeg skrive nøjagtig det samme som under 

kredsskydningen, så det vil jeg undlade. 
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Revy 2014. 

Årets revytur – der jo næsten er blevet en tradition – fandt sted 

lørdag den 8. februar. Det er gennem de sidste år lykkedes at få 

afsat de 30 pladser, som vi bestiller. 

 

Dybbøl 1864-2014, 150 år. DFB Silkeborg deltog med to faner. 

 

Skyttehuset.  

Som det er de fleste bekendt, rumler planerne om et nyt stadion 

på Søholt. Hvis – eller når – det bliver bygget, skal skyttehuset 

rages ned. Hvor vi så skal skyde, er der – i øjeblikket – ingen 

der ved. 

 

Arrangement med PIO og DFB. PIO har ønsket at afhænde 

deres våben og har spurgt, om vi var interesseret i at overtage 

dem. Det har vi sagt ja til og er i øjeblikket ved at lægge sidste 

hånd på ”papirmøllen”.  

 

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

ekstraordinær indsats for selskabet: 

De Forsvarbrødre der tager ansvaret for – og gennemfører 

Veteranskydningerne. Der har i den forløbne sæson fundet et 

generationsskifte sted. Viggo Thomassen er afløst af Børge 

Mikkelsen.  

 

Af medlemmer uden for bestyrelsen der – i den forbindelse - 

yder en stor indsats, skal nævnes Alice Rethmeier, Axel Secher 

og Birgit Tøndborg. De har gennem årene hjulpet Viggo og 

fortsætter – regner jeg med – med at hjælpe Børge. 

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

opbakning.  
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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 på rette 

vis. 

 

Dette var årets beretning, tak for ordet. 

 

 

       
10 års tegn til Birgit Tøndborg.         25 års tegn til Knud Erik Christensen.    

 

 
65 års tegn til Karl Bramsen. 
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Konstituering. 
 

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: 

 

Næstformand:   Hans Pedersen. 

Skydeudvalgsformand:  Erling Rasmussen. 

Kasserer:    Erling Lemming. 

Sekretær:    Niels Vendelbo. 

Kontaktperson til veteranerne: Holger Flæng. 

Bestyrelsesmedlem:  Steen Lauritzen. 

 

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for en 2-årig 

periode og var ikke på valg i år. 
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Regnskabet. 
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Efterårets aktiviteter: 
Dato Uge  Hvad Hvem Bem. 

05-sep 36 Mindegudstjeneste Alle Alderslyst 
Kirke 

18-sep 38 Aftenskydning Alle  
25-sep 39 Eftermiddagsskydning Veteraner  
02-okt 40 Aftenskydning Alle  
09-okt 41 Eftermiddagsskydning Veteraner  
16-okt 42 Aftenskydning Alle *1 

 23-okt 43 Eftermiddagsskydning Veteraner  
30-okt 44 Aftenskydning  Alle  

02-nov 44 Fugleskydning Alle  
06-nov 45 Eftermiddagsskydning Veteraner  
13-nov 46 Aftenskydning Alle  

20-nov 47 Eftermiddagsskydning Veteraner  
27-nov 48 Aftenskydning Alle *2 

04-dec 49 Eftermiddagsskydning Veteraner  
11-dec 50 Aftenskydning Alle Juleafslutning 

18-dec 51 Eftermiddagsskydning Veteraner Juleafslutning 

 

*1 Den 16. oktober vil Erling Lemming vise billeder 

og fortælle om deres tur til Færøerne. 

*2 Det er lykkedes at få medforfatteren til bogen - 

 Fra Altona til Dybbøl –Midtjyske soldater i krigen 

1864 - til at komme og holde foredrag. 

 

Preben Strange skriver, at hans foredrag omhandler: 

Hvordan et uskyldigt tilsagn om at skrive en artikel til et lokalt 

årsskrift kan resultere i 3 års arbejde med at fremskaffe lokale 

oplysninger til en bog om de midtjyske soldater i krigen 1864. 
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Det er også fortællingen om hvilke nye lokalhistoriske 

oplysninger, der kom frem under arbejdet med kilderne og 

hvordan slægtsforskere og lokalhistorikere kan få pustet nyt liv 

i historien om oldefars deltagelse i krigen 1864.     

Bogen kan købes på aftenen til kr. 250,-. Kontant. 

 

Aftenskydning:  Kl. 19.00 - 22.00 

Eftermiddagsskydning:  Kl. 14.00 – 16.00 

Fugleskydning:   Kl. 09.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udover egne aktiviteter har vi modtaget følgende invitationer. 

 

For begges vedkommende gælder, at tilmelding skal ske til 

Steen Lauritzen, tlf. 86 855 319, senest som følger: 

 

Marchturen i Kolding:  01. SEP 2014 

Udflugten fra Christiansfeld: 13. AUG 2014 
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4. maj. 

Den 4. maj i år blev en helt speciel dag for Silkeborg, idet 

Frihedsmonumentet blev ”genafsløret”.  

Frihedsmonumentet “Frihedskæmperen” er udført af 

billedhuggeren Knud Nellemose (1908-1997) på bestilling af 

Silkeborg Kommune og udformet i perioden 1946-1951. 

Monumentet blev afsløret den 4. maj 1951.  

Frihedskæmperen blev natten til lørdag 14.1.2012 fjernet fra sin 

sokkel og er siden blevet fundet i brudstykker forskellige 

steder. Dog kunne den ikke rekonstrueres. 

https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=851&wsektion=alle
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Her i originaludgave. 

 

Det kastede jo et særlig højtideligt skær over afsløringen, at 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. skulle afsløre statuen. 

På grund af at vi - DFB Silkeborg – havde doneret et beskedent 

beløb til genskabning af monumentet, blev formanden med 

ledsager inviteret til at deltage i arrangementet. 

 

Udover det, havde vi vores fane med i faneborgen. 

 

 
VIP scenen. 
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Den netop afslørede statue. 

 

Nu kunne man jo forstille sig, at vores fællesarrangement med 

Hjemmeværnet, Garderne og Pionererne på Vestre Kirkegård 

kunne blive aflyst, men heldigvis kolliderede de to 

arrangementer ikke med hinanden.  

Vi var færdige i Indelukket i god tid, så vi nemt kunne nå vores 

fællesarrangement. 

 

 
Smukke faner ved mindestenen på Vestre Kirkegård. 
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Det virkede, som om der var lidt flere deltagerere end tidligere 

år. Jeg tror, at en hel del deltog begge steder. 

 

7. kredsens årsmøde. 
Den 10. maj deltog vi to mand fra Silkeborg i 7. kredsens 

generalforsamling, der denne gang blev afholdt i Skanderborg.  

 

Til det arrangement inviteres ledsageren med, der efter fælles 

samling sendes på udflugt.  

Generalforsamlingen er ganske udramatisk, og der var genvalg 

til de medlemmer af bestyrelsen, der var på valg. 

Et problem der er kendetegnende for alle selskaber i kredsen –

ja, for så vidt også på landsplan – er, at medlemstallet er for 

nedadgående. 

 

Denne problemstilling har foranlediget vores landsledelse til at 

rundsende et arbejdspapir indeholdende forskellige problem-

stillinger, ud fra hvilket selskaberne så skal forholde sig til 

problematikken og komme med 5 ”plusfaktorer” og  

5 ”minusfaktorer”.  Og selvfølgelig også forslag til, hvad vi kan 

gøre ved det. 

 

Dybbøl. 
 
Den 18. april kørte vi til Dybbøl med 2 faner for at deltage i 

højtideligholdelsen af dagen.  

 

Vi har efterfølgende modtaget en skrivelse fra vores Præsident 

K. E. Nielsen, hvori han udtrykker sin store tilfredshed og 

takker for det flotte fremmøde.  
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Mange tak for den flotte, brede og mangfoldige deltagelse 
    - fra Aalborg i nord til Tønder i syd og fra Bornholm i øst til   
      Ringkøbing i vest 
    - i alt ca. 70 faner – 36 fra DFB og 23 fra DSL samt ca. 15 fra DS 
 
Placeringen var jævnfør det aftalte og synet fra VIP–tribunerne 
kunne ikke være bedre. 
Vejret var – næsten – med os: Lidt ”fodfugtigt” og lidt køligt i 
starten, men sol og brise, som faner kræver. 
 
 

 
 

 
 
 

 


