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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: 
Steen Laurtizen 
Tandskovvej 30 

8600 Silkeborg 

Tlf.: 86 855 319 
Karl Aage Jensen 

Skovsborgvej 14 

8620 Kjellerup  
Tlf.: 27628943 

 

 
www.dfb-silkeborg.dk 
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Formandens spalte. 
Engang imellem er det interessant, at se i gemmerne og 

undersøge hvad der gemmer sig der. Under en let oprydning i 

de DFB ting jeg har stående, dukkede der gamle blade op. 

Blade som jeg selvfølgelig ikke kunne lade være med at se i, og 

der faldt jeg over en passage som tidligere formand Ole 

Pedersen skrev i oktober måned år 2000. Tillad mig at citere 

ordret hvad Ole skrev: 

En ting som jeg også vil nævne ved denne lejlighed, er det 

meget lille fremmøde vi har måttet konstatere ved flere 

arrangementer. Det kan ikke blive ved med at gå, og vil i sin 

yderste konsekvens betyde, at vores gode, gamle selskab vil 

afgå ved en stille død. 

Det var helt sikkert relevant den gang for 14 år siden, og er det 

da ikke mindre nu. Vi har lige afholdt fugleskydning med et 

deltagerantal på 18. Med så få deltagere kan det være svært at 

få det til at løbe rundt. 

En stor ros til Jer der mødte op og deltog aktivt i skydningen. 

Tak for det. 

Nå, efter dette hjertesuk er der da også andre – og positive - 

ting at beskæftige sig med. I skrivende stund er vi godt i gang 

med efterårets/vinterens – hvis vi får sådan én i år – aktiviteter. 

Her vil jeg nævne veteranernes eftermiddagssamling. Det er 

forrygende så mange det kan samle. Vi lander vel på en 30-35 

stykker hver gang. Og der er stadig tilgang.  Flot! 

Kammeratskabsskydningerne trækker samme antal af huse, 

som de har gjort de sidste åringer. 
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Mindeord 
Det var med sorg i sindet, at vi i bestyrelsen for 

Forsvarsbrødrene modtog budskabet om, at vort kære 

bestyrelsesmedlem Holger Flæng døde den 20. juli 2014. 

Holger Flæng sad igennem 2 perioder (1993-1997 og 2004-

2014) i bestyrelsen i 14 år, et arbejde som Holger røgtede med 

stor omhu. 

De sidste mange år var Holger bestyrelsens forlængede arm til 

veteranskydningerne torsdag eftermiddag. Derudover passede 

Holger også scrapbogen med artikler og billeder fra 

dagspressen om selskabets virksomhed i området. 

På det sidste bestyrelsesmøde den 24. juni 2014 fornemmede vi 

alle, at Holger var ved at nå til vejs ende på livets efterår. Det 

tog meget lang tid at gå fra bilen og ind. Der var også flere 

forskellige ting Holger skulle have fortalt og sat på plads. 

Ved samme lejlighed udtrykte Holger også ønske om, at han 

gerne ville have fanen repræsenteret ved sin begravelse, hvilket 

han naturligvis fik. 

I bestyrelsen sidder vi tilbage med mindet om en lun og 

gemytlig person, hvis hjerte bankede for forsvaret, vort 

Kongehus og Forsvarsbrødresagen. 

 

Æret være Holger Flængs minde 

 

 På bestyrelsens vegne 

     

Hans Pedersen 
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5. september. 
Denne gang var det lykkedes for Garderforeningen at få 

kommunen op af stolen og deltage aktivt i højtidelighederne 

omkring den 5. september. Kommunen havde inviteret til 

reception på Rådhuset, hvor der blev holdt tale af 

Borgmesteren, og andre. Det udviklede sig til et rigtig godt og 

flot arrangement. Man kan kun håbe, at kommunen vil stå bag 

lignende tiltag i fremtiden. Der er – trods alt – knap og nap 500 

tidligere frivillige i Silkeborg kommune. De er da værd at ære. 

Efterfølgende var der Gudstjeneste i Alderslyst kirke, og efter 

Gudstjenesten gik samtlige deltagere i samlet flok om til 

Mindestenen. Ved mindestenen blev der holdt tale af vores 

Viceborgmester. Han havde sat sig ind i baggrunden for, at 

Danmark har – og har haft – soldater i verdens brændpunkter, 

og på baggrund af det holdt han en rigtig god tale. 

Så den kommunale deltagelse syntes jeg var rigtig flot, og kan 

kun håbe, at det allerede nu har udviklet sig til en tradition. 

Personligt kunne jeg godt se endnu flere faner deltage i 

højtideligheden. Det ville være et smukt syn, hvis der var 10-15 

faner i stedet for kun 4, og skulle der komme faner fra andre 

organisationer end de militære, syntes jeg det ville være rigtig 

dejlig. Man behøver jo ikke at have relationer til tidligere 

udsendte – eller andre for at deltage. Alle er meget velkomne til 

at deltage. 
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Landsmødet i Fredericia. 
De Danske Forsvarsbroderselskabers Landsmøde blev afholdt 

på Ryes Kaserne, Treldevej 110 i Fredericia, lørdag den 20. 

september 2014. 
Der var mødt 110 brødre, heraf 69 stemmeberettigede. 

Landsmødet begynder med, at fanerne føres ind og 

Kongesangen sunget.  

Præsidenten oplæste derefter det telegram der i dagens 

anledning var sendt til vores høje protektor H. M. Dronningen, 

og ærespræsident H. K. H. Prinsegemalen, efterfulgt at et 9 

foldigt hurra. 

Præsidenten bød derefter velkommen, og orienterede kort om 

landsbestyrelsens møde aftenen før.  Der var blevet valgt ny 

Vicepræsident Vest, nemlig Bernt Sielemann, kredsformand i 

vores kreds, 7. kreds. 

Formand i Fredericia – Johannes Lund Nielsen – blev valgt 

som dirigent. 

Følgende er uddrag af referatet. 

 
Ad 7: Behandling af forslag  
a. Horsens forslag Bøffelkobbelhuset  

b. Udsendt diskussionsoplæg af 27. april 2014  
 
a. Bøffelkobbel huset blev overdraget til Fonden Dybbøl 
Mølle, der skal sørge for vedligeholdelse af hus og have, 
efter hvad der kan forventes efter danske normer.  
 
Overdragelsen skete på baggrund af husets relative gode 
stand, men også af økonomiske forhold, der ville være 
uoverskuelige på sigt. De Danske Forsvarsbrødres 
ansvarsområde er alene højtideligholdelse af den 22. 
februar.  
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Der vil blive sendt en skrivelse fra Landsmødet, hvor der 
henstilles til Fonden, at der snarest findes en løsning på 
husets færdiggørelse og en henstilling om, at den aftalte 
vedligeholdelse af have og specielt gravene bringes i orden 
hurtigst muligt samt et tilbud om DFB’s eventuelle 
deltagelse i mindre afgrænsede projekter.  
Der blev stillet spørgsmål til de 50.000, som DFB ikke havde 
overleveret til Fonden ved overdragelse af Bøffelkobbel 
Huset. LS oplyste, at det fremlagte regnskab kun var en 
udsnit af det samlede regnskab. Der aflægges regnskab for 
de 50.000, og de er stort set intakte på nuværende 
tidspunkt. 

 
b. På baggrund af diskussion af debatoplægget – herunder 
mange indlæg om formålet og mulighederne fra 
Landsbestyrelsens side. Følgende punkter i prioriteret 
rækkefølge blev listet:  
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- Analyse af medlemstilgang og – afgang: 
Opgaveformulering sendes senest primo 2015 til alle 
selskaber.(Landssekretær) 
- Kommunikation (hjemmeside, ”FB til alle”, bedre indhold): 
Oplæg fra Medieudvalget til alle selskaber senest primo 
2015  

- Aktivitetskatalog – eksempler og uddybning af det 
praktiske: Ajourføring og udsendelse af tidligere udsendelse 
senest primo 2015 (Præsident og Landssekretær)  

- Vejledning i forbindelse med lokal facebook, twitter og 
instagram - erfaringer: Medieudvalget udarbejder og sender 
til alle selskaber senest primo 205  

- Skydninger: Artikel fra Hammel er på vej  
 
 

 

Fugleskydning. 
Søndag den 2. november afviklede vi årets fugleskydning. Der 

deltog et par stykker færre ende sidste år. Gad vide hvad 

årsagen var til det? 

Det gode vejr?  

Silkeborgmessen? 

Eller måske noget helt tredje. Nå, lad det nu ligge. 



 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

 
Hygge ved bordene. 

 

 
Sidste års Fuglekonge afgiver første skud. 

 

Hvad der ”stak” fuglen ved jeg ikke, men den var noget 

genstridig, og gav ikke slip på den sidste plade – brystpladen – 

før ved skud nummer 207. Det er ret usædvanligt, idet vi oftest 

kan nøjes med at bruge omkring 160-180 skud. Det gjorde så at 

alle kom til skud flere gange end normalt.  

En anden konsekvens var, at vi først kom til frokost ved et 

tiden. Måske lidt sent, men det gik jo endda. 
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Cafeteriaet i JYSK Arena leverede – som sædvanlig – en god 

frokost.  Efter frokosten gik vi tilbage til Skyttehuset for, at 

uddele præmier. 

 
Mogens H.       Kristian Stenge        Erling Rasmussen og Ole Pedersen 

Et lille udsnit af glade vindere. 

 

 
Steen Lauritzen blev årets Fuglekonge. 
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Årets fuglekonge blev:  Steen Lauritzen. 

Øvrige skytter gjorde sig gældende ved at skyde følgende 

plader af fuglen: 

Venstre slagfjer: Alice Rethmeier 

Højre slagfjer: Karl Aage Jensen 

Venstre klo:  Karin Stenger 

Højre klo:  Viggo Lemming 

Venstre vinge: Hugo Brogaard 

Højre vinge:  Viggo Lemming 

Halen:  Birgit Tøndborg 

Halsen:  Hugo Brogaard 

Næbbet:  Erling Lemming 

Kronen:  Ketty Lemming 

Hjertet/brystpladen: Ole Pedersen            Skyttekonge 

 
Ole Pedersen blev årets Skyttekonge. 

 

Udover fugleskydningen blev der skudt de sædvanlige 

programmer, hovedskydning og festskydning. 

Hovedskydningen var delt i en herre- og dameklasse.  
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Damerne har lov til at skyde med fast anlæg. Det har mændene 

normalvis ikke, men det kunne da være en mulighed at oprette 

en klasse, hvor mændene må skyde med fast anlæg. 

Hovedskydning mænd: 

Hugo Brogaard 96
xxx

 

Kristian Stenger 95 

Viggo Lemming 94 

Hovedskydning damer: 

Birgit Tøndborg 97
xxx

 

Ketty Lemming 93
x
 

Alice Rethmeier. 90 

Festskydning: 

Hans Pedersen 49 

Erling Rasmussen 44 

Lilly Christiansen 42 

 

Stort tillykke. 

 

 

Kommende aktiviteter. 

 
Trekantskydning. 

 
Indbydelse til den traditionsrige trekantskydning. 

 
Vi har hermed fornøjelsen at indbyde til den årlige 

trekantskydning mellem Forsvarsbrødre- selskaberne for  

Nr. Snede, Silkeborg og Skanderborg, der i år 2015 ifølge 

reglementet skal afholdes. 

 

Søndag den 11. januar 2015 i Skanderborg. 
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Foregår på skydebanen under Morten Børup Hallen, Morten 

Børupsvej 3 Skanderborg. 

 

Vi starter med morgenkaffe kl .8.30, og afholde skydningen fra 

kl. 9,00 til 11,30 hvorefter der er mulighed for at indtage en 

frokost ( Bøf m tilbehør + kaffe m brød pr kuvert 150 kr) på 

Borgernes hus i Veng Søballevej 6a 8660 Skanderborg og 

herunder præmieuddeling.  

 

Vi håber på et stort fremmøde, og glæder os til at se jer til en 

hyggelig skydematch. 

 

Ca. tilmelding hurtigst muligt på telefon  20333851 

Skydeformand Bent Lauritsen eller 

86520242  Formand Erik Sørensen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Erik S Sørensen. 

Formand. 

Email: erikss1@turbopost.dk 

 

Priser:  Morgenkaffe – Rundstykke – en 

morgenbitter.    35,oo kr 
Frokost.              150,00 kr 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR. 
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Fællesskydning.  

19. FEB 2015 
 Garder 

 PIO 

 DFB 

Konceptet som sædvanlig. 
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Revyen. 
I år har vi – i samarbejde med Nimbusklubben – booket hele 

salen. Forsvarsbrødrerne får som sædvanlige 30 pladser, og 

Nimbusklubben resten. 

Det bliver torsdag den 12. marts. Dørene åbnes kl. 1830 og 

der er spisning kl. 1900. Herefter forestillingen. 

BADET I SMIL 

af Kent Knudsen og Morten Sørensen 

 
Tilmelding til – og som sædvanligt – først til mølle. 

Niels Vendelbo 30533508 eller Hans Pedersen 52371020. 
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Forsvarsbrødrenes tur 2015. 
Forsvarsbrødrenes tur 2015 er fastlagt til d. 21.og 22. maj, og 

går til København. 

Som det foreløbige program ser ud, kører vi fra Silkeborg kl. 

07,00. Når vi når København starter vi med  vores frokost, og 

derefter besøger vi Garderhøjfortet. Garderhøjfortet er en del af 

Københavns Vestvold, som var Københavns forsvarsværk ind 

mod landsiden. Der er bestilt guider til rundvisningen. 

Derefter kører vi til vores hotel for at blive indlogeret. 

Om aftenen bliver der mulighed for at komme enten i Operaen 

for at se Maskerade, eller på Dyrehavsbakken for at se 

Cirkusrevyen. 

For de som vil se maskerade, kan der bestilles middag i 

Operaen. 

For de der vil se Cirkusrevyen, kan der bestilles middag på 

Dyrehavsbakken. 

Den næste dag kører vi ud til Operaen, hvor der er bestilt guider 

til en rundvisning, det er meget spændende, at blive vist rundt i 

Operaen. 

Det næste vi skal besøge er Københavns Politimuseum, hvor 

der også er bestilt guider til rundvisning.    Efter Politimuseet 

spiser vi frokost.  

Jeg regner med, at vi efter frokosten kan nå at besøge Roskilde 

Domkirke, inden vi kører hjem. 

Prisen er ikke fastlagt endnu, men jeg regner med, at det bliver 

2300- til 2400 kr. pr person i dobbeltværelse. Deri er medregnet 

bus, overnatning med morgenmad, samtlige entreer, 2 frokoster 

og aftensmad. 
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Det er nødvendigt at bestille billetter til Cirkusrevyen og 

Operaen snarest, derfor beder jeg om tilmelding så hurtigt som 

muligt. Samtidig bedes man meddele, hvad man ønsker billetter 

til. 

 

Mvh. 

Børge Mikkelsen, 

Sinding Nørrevej 2, 

8600-Silkeborg. 

 

E-mail: BBM@fiberpost.dk 

Tlf. 86855180 / 23231220 

 

 

Jeg ved sidste frist for tilmelding er overskredet, men hvis du/I 

skulle ønske at komme med på turen, så ring til Børge. 

Mogens. 
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Aktivitetsoversigt. 
Dato Uge Hvad  Hvem Bem. 

08-jan 2 Aftenskydning Alle  

11-jan 2 Trekantskydning 

Skanderborg-Nr. 

Snede og Silkeborg 

Alle Der skydes i 

Skanderborg 

15-jan 3 Eftermiddagsskydning Veteraner  

22-jan 4 Aftenskydning Alle  

29-jan 5 Eftermiddagsskydning Veteraner  

05-feb 6 Aftensskydning Alle  

12-feb 7 Eftermiddagsskydning Veteraner  

19-feb 8 Fællesskydning. 

GAR/PIO/DFB 

Alle  

26-feb 9 Eftermiddagsskydning Veteraner  

05-mar 10 Aftenskydning Alle  

12-mar 11  Silkeborg ny Teater. 

Revy 

Alle HUSK! 

Tilmelding 

12-mar 11 Eftermiddagsskydning Veteraner  

19-mar 12  Aftenskydning.  

Afslutning og 

pokalskydning 

Alle  

26-mar 13 Eftermiddagsskydning. 

Afslutning 

Veteraner  
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Jeg er et par gange blevet spurgt om forskellen på 

medlemsemblemer, bestyrelses- og formandsemblemer. Her er 

forklaringen. 
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Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig Jul, og et 

god Nytår. 


