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Adresser: 
Formand. 
Mogens Gade Heller 

Møllegårdsvej 51 K 
8600 Silkeborg 

mghe@outlook.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. 
Orla Juhl Pedersen 

Frederiksberggade 34 

8600 Silkeborg 

ojuhl@gmail.com 

Tlf.: 

Veteraner: 

Børge Mikkelsen 

bbm@fiberpost.dk 
Tlf.: 23231220 

www.dfb-silkeborg.dk 

 

Indhold: 

 
Formandens spalte. 

 

Generalforsamling 2018. 

 

Konstituering. 

 

Regnskabet. 

 

5. september. 

 

Dansk Koldkrigs museum i Bryrup. 

 

Efterårets aktiviteter. 
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Formandens spalte. 
I skrivende stund er alt stille om vores forening, alt ånder fred 

og ro. Sådan skal det være på denne tid af året.  

Vi – bestyrelsen – er dog lidt tidligt på færde denne gang. Vi 

har besluttet at dette blad skal ud før sommerferien rammer os 

for alvor. Udelukkende på grund af en enkelt aktivitet der 

finder sted i slutningen af juni. 

4. maj er vel overstået, gennemført i sædvanlige rammer. 

Vestre kirkegård spiller efterhånden en meget aktiv rolle i 

afvikling af dagen, hvilket – set med mine øjne – har styrket 

hele arrangementet.  

Vi har 2 gange i den forgangne tid været inviteret til at deltage i 

Faneborg. Første gang da vores Ærespræsident HKH Prins 

Henrik trådet over i Ryes brigade. Anden gang da HKH 

Kronprins Frederik fyldte 50 år. Begge gange er invitationen 

kommet meget sent, og det har ikke – for vores vedkommende 

– været muligt at finde folk til at tage af sted. Desværre. 

Der er i øjeblikket ikke noget nyt om bandepakken. Det lader til 

at vi har grebet det rigtig an, så mon ikke det går. 

Til slut ønsker jeg rigtig god somme til alle. 

 

Generalforsamling 2018. 
Formandens beretning. 

 

Velkommen til dette års generalforsamling.  

Rejs Jer op!  Før fanen ind!  

Medens I står op, vil jeg benytte lejligheden til at mindes de 

forsvarsbrødre, der i det forgangne år er trådte over i Ryes 

brigade med et øjebliks stilhed. 

Ære være deres minde.  Fanen sænkes. 

Tak. 
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Dirigent vælges: Ole Petersen 

Stemmetællere vælges: Birgit Tøndborg og Alice Rethmeier 

 

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. 

Information fra/om Landsledelsen. 

Delegeretmøde i Fredericia 16. september 2017. 

Konstatering af stemmeberettede delegerede Der var inden 

mødets start foretaget en registrering af de stemmeberettede. 

Der var mødt 104 (- på 9) brødre, heraf 63 ( - på 5) 

stemmeberettede. 

Samarbejdet med Danske Soldater- og Marineforeningers 

Fællesråd (DSM) fortsætter med henblik på at skabe de bedst 

mulige overlevelse betingelser for Soldaterbevægelsen. Det er 

ingen hemmelig hed at medlemstallet er vigende. 

DSM’ log har fundet en plade i DFB’ officielle brevpapir. 

Information fra/om 7. kredsen 
Medlemstallet: 

Generel tilbagegang.  

 

Fokusområder i kredsarbejdet har været reduktion af 

landsledelsen, og nye sikkerhedsbestemmelser ang. 

våbenhåndtering. 
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Ang. reduktion af landsledelsen, stiller 7 kredsen forslag om 

ændring af antal kredse. Reduktionen skal ske ved frivillig 

sammenlægning. 

 

Ang. sikkerhedsbestemmelser for våbenhåndtering, maner 

kredsen til ro. Vi må se hvordan det kommer til at fungere. 

 

Vores eget selskab. 

Her er det på sin plads at nævne vores ”faste” arrangementer. 

Torsdagsskydningerne.  Aften og 

eftermiddagsskydninger(veteransamlingen).  

Veteransamlingen trækker 25 - 30 mand af huses hver gang. 

Det syntes jeg er rigtig flot. 

Aftenskydningerne formår ikke at trække helt så mange, faktisk 

alt for lidt til at det hang sammen økonomisk. Bestyrelsen 

besluttede at reducere antal af skydninger til et par stykker hen 

over vinteren. Det viste sig dog at fremmødet blev bedre, og så 

godt at vi genoptog skydningerne som tidligere. 

 

Skydninger: 

Søndag den 08. januar 2017, trekantskydning (Nr. Snede – 

Skanderborg – Silkeborg) i Gjern.  

Nr. Snede løb med 1. pladserne.  

Fugleskydningen blev aflyst pga. nogle sikkerhedsmæssige 

krav. Man må ikke længere anvende metalplader at skyde efter.  

Torsdag den 23. FEB 2017, fællesskydning med GAR – PIO – 

DFB 

Holdskydning: Forsvarsbrødrerne. 361 

point. 

  Garderne.  356 

point. 

  Ingeniørerne. 341 point. 
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7. kreds- og landsskydning. 

Vi deltog i år i veteranklassen. Det er dog et par år siden vi 

rigtig har kunnet gøre os gældende, men sådan er det vel, der er 

ups og downs. 

 

Landsskydning fravalgte vi i 2017. 

 

Revy 2016. 

I år havde vi købt hele salen – 65 pladsen – med spisning og 

revy. Samarbejdet med Nimbusklubben ser ud til at være en 

bæredygtig og god idé. De solgte 25 pladser, resten stod vi for. 

Og – tænk jer – i år måtte vi oprette en venteliste. Vi fik dog 

alle med. 

Revyen var hamrende god hele vejen igennem. 

Rejser. 

Gennem de sidste mange år, har Børge Mikkelsen, arrangeret 

en årlig bustur, til historiske interessante steder. Nå ja, der er 

altid et underholdningselement. F.eks. cirkusrevyen eller andet. 

Turene er velarrangeret, og godt besøgt. Denne gang var 

pladserne udsolgt forholdsvis hurtigt. 

Tak for det store arbejde. 

 

4. maj og 5. september. 

Begge datoer er dage der nu ligger i faste rammer, og vi 

deltager glædeligt i begge. 

Begge dage går vi sammen med GAR og PIO om, at købe og 

nedlægge kranse. 

Ang. den 4. maj har Vestre kirkegård ønsket en mere aktiv rolle 

i afvikling af arrangementet. Det er nu 3. år de er involveret, 

hvilket er rigtig godt, og tilfører arrangementet nyt indhold.  
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Bandepakken! 

Bandepakken har givet noget ekstra arbejde: 

For det første, skulle vi finde ud af hvordan vi kunne angribe 

opgaven med at få alle skytter Vandelsgodkendt. Det er nu på 

plads, og gik – set med mine øjne - ganske smertefrit. 

For det andet, gennemførte DGI kurser som vi kunne/skulle 

deltage i. Erling R. Hans og UT deltog i et telefonmøde, hvor 

DGI forklarede virkningerne af loven, og hvordan vi skulle 

tolke dette og hint. 

Jeg mener vi er godt rustede til at gennemføre vores skydninger 

fremadrettet. 

Der skal da ikke herske tvivl om at langt de fleste der rammes 

af alt det juridiske bøvl syntes det er at skyde spurve med 

kanoner, men vi kan desværre ikke ændre det. 

 

Som afslutning på min beretning, vil jeg rette en tak til de 

Forsvarsbrødrer, der yder en ekstraordinær indsats. 

Hvis ikke; Alice Rethmeier, Lilly Christiansen og Birgit 

Tøndborg kom med kage, lavede kaffe, og andre praktiske 

gøremål. Tjaaaah, så ville eftermiddagen ikke blive det samme. 

Hvis ikke; Axel Secher, Børge Mikkelsen og Erling 

Rasmussen, tog sig af alt med skydninger og våben, så ville det 

ikke glide så gelinde. 

Hvis ikke; Erland Andersen styrede afviklingen af dartspillet på 

betryggende vis, så ville det sikkert ”gå i ged”. 

Og til allersidst vil jeg rette en tak til hele bestyrelsen, der på 

forbilledlig vis løser deres opgaver. 

1000 tak for Jeres indsats. 

Tak for ordet. 
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Generalforsamlingen. 
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Steen valgte efter mange år i bestyrelsen at takke af. 

 

 
                      Kresten Friis -  John Berry - Niels Vendelbo 

Kresten Friis, John Berry og Niels Vendelbo modtog 25 års 

tegnet. Tak for Jeres medlemskab. 
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Konstituering. 

 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

 

Formand:  Mogens Gade Heller 

Næstformand: Hans Pedersen 

Kasserer:  Erling Lemming 

Sekretær:  Finn Ryge Petersen 

Skydeformand: Erling Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem: Karl Aage Jensen 

Bestyrelsesmedlem: Orla Juhl Pedersen 

 

Velkommen til Orla som nyt medlem af bestyrelsen. 

Tak til Steen for mange års bestyrelsesarbejde. 
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Regnskabet. 
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5. september. 
På nuværende tidspunkt er der ikke noget nyt om den dag. Jeg 

går ud fra at det kommer til at forløbe som tidligere år. 

Igen i år handler det om at få nogle Forsvarsbrødre til at deltage 

i arrangementet, så vi kan får luftet vores faner. 
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Dansk Koldkrigsmuseum i Bryrup. 

 
Dansk Koldkrigsmuseum finder du på: 

Burgårdevej 37, 8654 Bryrup. 
 

Vi har en besøgsaftale med museet mandag den 26. juni kl. 

19.00.  

Medbring selv kaffe, og andre drikkevarer. Foreningen giver 

kage/småkager. 

 

Vil I vide mere, er deres hjemmeside et besøg værd. 

www.danskkoldkrigsmuseum.dk 

 

De findes også på Facebook. 

 

Tilmelding til Karl Aage Jensen på: 

kajensen@skylinemail.dk 

Tlf.: 27628943 

eller Mogens Gade Heller 

mghe@outlook.dk 

26362123 

 

Håber rigtig mange kan deltage. 

http://www.danskkoldkrigsmuseum.dk/
mailto:mghe@outlook.dk
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Efterårets aktiviteter. 

 
Dato Hvad  Hvem 

25. JUN Dansk Koldkrigsmuseum. Alle (tilmelding) 
 Kl. 19.00 

27. SEP Veteranskydning Veteraner 

Kan sikkert ikke gennemføres idet skiverne først monteres i 

weekenden den 29. og 30. SEP. 

Hvis det ændres, vil vi gøre alt for at få besked ud til 

berørte veteraner. 

04. OKT  Aftenskydning Alle 

11. OKT Veteranskydning Veteraner 

18. OKT Aftenskydning Alle 

25. OKT Veteranskydning Veteraner 

01. NOV Aftenskydning Alle 

08. NOV Veteranskydning Veteraner 

15. NOV Aftenskydning Alle 

22. NOV Veteranskydning Veteraner 

29. NOV Aftenskydning Alle 

06. DEC Juleskydning/afslutning  Veteraner 

13. DEC Juleskydning/afslutning Alle 

 

Veteranskydninger finder sted fra 14.00 til 16.00. 

Aftenskydninger finder sted mellem 19.00 og 21.00. 
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Alle ønskes en god og behagelig sommer 😊 

 


