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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 / 52 371 020 

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. 

Finn Ryge Petersen 

Sørkelvej 125 

8600 Silkeborg 

finn_sminge@hotmail.com 

Tlf.:   86853774 / 61 123 525 

Tilmeldinger. 
Karl Aage Jensen 
Skovsborgvej 14 

8620 Kjellerup  

kajensen@skylinemail.dk 
Tlf.: 27628943 

Bestyrelsesmedlem. 
Steen Laurtizen 

Tandskovvej 30 

8600 Silkeborg 

Tlf.: 86 855 319 

Veteraner: 

Børge Mikkelsen 

bbm@fiberpost.dk 

Tlf.: 23231220 
 

www.dfb-silkeborg.dk 
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Formandens spalte. 
I tiden fra sidste blad udkom og frem til nu, har der ikke været 

de store ting at forholde sig til.  

Om man kan kalde foreningens liv rutinepræget er vel så meget 

sagt, der er dog en vis genkendelighed. Så her i spalten vil jeg 

ikke bruge plads på at skrive om det der ellers er med i dette 

blad. 

Jeg vil dog gerne fortælle, at vores veteranskydning – der jo 

ligger i faste rammer – går rigtig godt. Indtil nu har der vel 

været mellem 25 og 30 pr. gang. Rigtig flot. 

Vores aftenskydninger har vi droslet meget ned for med den 

begrundelse, at vi ikke kunne retfærdiggøre udgiften til 

skydebanen for de 4 – 6 der mødet frem. 

Vi har i skrivende stund afviklet én skydning den 2. november, 

og har én på programmet den 14. december. 

Fremmødet den 2. november var rigtig flot. Vi var 16. Kan vi 

holde fast i det antal, vil det hænge sammen økonomisk. Det 

kunne være dejligt, hvis det er der vi ender.  

 

Skydninger. 

 
- trekantskydning. 

Skanderborg har opgaven i år. Skydningen afvikles søndag den 

14. januar i Morten Børup Hallen i Skanderborg. Programmet 

er som følger: 

Morgenkaffe kl. 8:30 

Skydning iht. gældende regler kl. 9:00 – 11:30 

Frokost i Borgernes hus i Veng fra kl. 11:30 og fremad. 

Kaffe rundstykke, og en morgenbitter kr. 35,-.  

Frokost kr. 150,- 
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- skydning med GAR og ING. 

Vores årlige konkurrence med Garderforeningen og 

Ingeniørtroppernes soldaterforening, er besluttet til at blive 

afviklet torsdag den 22. februar, og i Skyttehuset, Platanvej 17, 

8600 Silkeborg. 

 

Revy. 
Forsvarsbrødrene har købt hele salen onsdag den 7. februar. 

 

 
 

Vi har igen i år solgt nogle af pladserne til Nimbusklubben. 
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Vi har bestilt spisning – varm mad. Leverandør som tidligere 

år.  

Menu: Flæskesteg, kartofler, sovs og rødbeder. 

Prisen for hele pakken bliver kr. 200,- pr. person. 

Tilmelding til:  

Karl Aage Jensen 

kajensen@skylinemail.dk 

Tlf.: 27628943 

Og HUSK det er ”først til mølle” princippet.  

 

Landsmødet. 
Mødet fandt sted den lørdag den 16. september, og traditionen 

tro på Ryes kasserne i Fredericia. 

Af referatet fremgår at der var mødt 104 brødre, hvoraf 63 var 

stemmeberettiget. 

Der var stillet et par forslag der fortjener lidt spalteplads her. 

Horsens selskabet havde stillet forslag om kontingentfrihed, det 

første år man var medlem af Forsvarsbrødrene. Det vil sige at et 

nyt medlem kunne betragtes om en slags prøvemedlem. 

Der skulle stemmes om tilkendegivelse overfor 

landsbestyrelsen – der ved vedtagelse – kunne sende det videre 

til lovudvalget for yderligere behandling, og klargøring til 

fremlæggelse og evt. vedtagelse på næste års landsmøde. 

For forslaget stemte 30, imod stemte 32. 

Så ingen vedtægtsændringer som følge af dette forslag. 

Sidste år fremsatte 7. kreds – den vi hører til – et forslag om at 

reducere det antal medlemmer der skal til for at udløse en 

delegeret til landsmødet. Det har hidtil været således, at 

foreninger med mere end 200 medlemmer har ret til 2 

delegeret.  
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Med det nye forslag bliver det således, at for hver påbegyndt 50 

medlemmer giver det 1 delegeret, og for hver påbegyndt 100 

medlemmer gives 1 delegeret mere. 

Forslaget blev vedtaget med 50 stemmer for, og 10 imod. 

Hverken for eller imod stemte 2. 

 

Som det sikkert er de fleste bekendt, startede der for lang tid 

siden en debat om hvorvidt man måtte bruge den lukkede 

kongekrone i sit logo. 

Forsvarsbrødrene har fra1905 og frem til 2016 haft 

Statsministeriets tilladelse til at bruge kronen på skrivelser, 

emblemer mv. 

Den 2. juni 2016 blev der vedtaget en lov der bevirkede at 

Forsvarsbrødrene skulle søge om tilladelse til at bruge det logo, 

som vi reelt har brugt siden 1905. 

Det er den meget korte udgave. Silkeborgs logo ser nu sådan 

ud, og der det vi bruger på forsiden af bladet, og andre steder. 
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Forsvarsbrødrenes tur 2017. 
Den 15. – 16. august gik Forsvarsbrødrenes tur til Sjælland. 

 

 
Et stop lige før Storebæltsbroen. 

 

Første dag besøgte vi Søfartsmuset i Helsingør.  

 

 
Søfartsmuseet. 

 

Om aftenen kørte vi til Bakken, hvor vi skulle se Cirkusrevyen, 

dog først efter at have spisning i Hotel Postgården i Korsbæk.  
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Stemningsbilleder fra Korsbæk og Postgården 
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Dagen efter besøgte vi Guldagergaard v. Skælskør – som er et 

internationalt keramikcenter, hvor kunstnere kan bor i en 

periode medens de arbejder. 

 
Der lyttes til guiden. 

 

 
Kunstværker i haven. 
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Det er kunstværket i midten. 

 

Efter frokosten kørte vi til Sprogø, hvor en fantastisk dygtig 

guide tog os med på rundtur på øen.  

 

 
Lidt af det gamle pigehjem. 
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Vi fik fortalt om det tidligere pigehjem, og sidst men ikke 

mindst en fantastiks beretning om Storebæltsbroens tilblivelse.  

 

 
 

Som afslutning på turen på Sprogø, fik vi en super rundvisning, 

hvor bussen kørte os rundt. Det var faktisk en køretur på 15 – 

17 km. Med stop under lavbroen, hvor den rammer Sprogø. 

Det var et fantastisk besøg, og helt igennem en fantastisk tur. 
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Igen planlagt og gennemført af Børge Mikkelsen. Tak for 

indsatsen. 
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Forsvarsbrødrenes tur 2018. 
Forsvarsbrødrenes tur i 2018 går, efter forskellige opfordringer, 

til Normandiet. Det bliver en tur på 9 dage, hvor vi besøger E U 

parlamentet i Brussel på vej nedad og besøger en blomsterpark 

i Holland på hjemturen. I Normandiet skal vi bl. a. besøge 

Invasionskysten, den tyske og den amerikanske kirkegård, 

Bayeux-tapetet og Mont-Saint-Michel, men turen er ikke 

endelig planlagt, så vi har ikke prisen på turen endnu. 

Når vi skriver om det nu, er det for at se, om der kan blive 

tilslutning til en sådan tur. 

Som det er aftalt nu starter turen d.  6. juni 2018.  

Derfor må de, der er interesseret, gerne melde tilbage til 

undertegnede, så vi kan se, om der kan blive deltagere nok til 

turen. 

 

Børge Mikkelsen, 

Tlf: 23231220 

E-mail: bbm@fiberpost.dk.   
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Forårets aktiviteter. 
 
Dato Uge Hvad Hvem Bem. 

04. jan 1 Eftermiddagsskydning Veteraner  

11. jan 2 Aftenskydning 

Ketty og Erling 

Lemming viser 

billeder fra en rejse til 

Nepal. 

Alle  

14. jan 2  Trekantskydning med 

Skanderborg og  

Nr. Snede 

Alle Skanderborg

9:00-15:00 

18. jan 3 Eftermiddagsskydning Veteraner  

25. jan 4 Aftenskydning Alle  

01. feb 5 Eftermiddagsskydning Veteraner  

07. feb 6 Revy. Silkeborg Ny 

Teater Kl.18.30 

Alle Tilmelding til 

Karl Aage. 

11. feb 6 7. kredsskydning Tilmeldte Pjedsted. 

15. feb 7 Eftermiddagsskydning Veteraner  

22. feb 8 Soldaterforeningernes 

fælleskydning. 

Alle   

 

Garder 

Ingeniører 

01. mar 9 Eftermiddagsskydning Veteraner  

08. mar 10 Aftenskydning Alle  

11. mar 10 Landsskydning Tilmeldte  Pjedsted 

15. mar 11 Eftermiddagsskydning Veteraner Afslutning 

22. mar 12 Aftenskydning. 

Afslutning og 

pokalskydning 

Alle  

Eftermiddagsskydningerne. Kl. 14:00 til 16:00. 

Aftenskydningerne.  Kl. 19:00 til 21:00. 

 


