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Adresser: 
Formand. 
Vakant 

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 Petersen 
Frederiksbergsgade 34 

8600 Silkeborg 
ojuhl@gmail.com 

Veteraner: 

Børge Mikkelsen 

bbm@fiberpost.dk 

Tlf.: 23231220 

Bladredaktør: 

Mogens Gade Heller 

mghe@outlook.dk 

Tlf. 26362123 
 

www.dfb-silkeborg.dk 

 

Indhold: 

 

Næstformandens klumme. 

 

Generalforsamling 2019. 

 

Sikringsstilling Nord. 
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Næstformandens klumme: 
 

Ved generalforsamlingen lykkedes det ikke at få valgt en ny 

formand for foreningen, men vi prøver igen til næste år. 

 

Mogens Heller havde besluttet at stoppe efter 8 år på posten 

som formand, og mange tak for det store arbejde du har udført 

som sådan. Men Mogens har ikke helt sluppet 

foreningsarbejdet, idet han stadig er næstformand i 

Kredsbestyrelsen, så foreningen har stadig en direkte linje til 

Kredsbestyrelsen og 7. Kreds’ arbejde. 

 

Bestyrelsen fik mandat af generalforsamlingen til at føre 

foreningens ledelse videre som en slags forretningsministerium, 

og vi vil forsøge at gøre vores bedste. 

 

Ved det konstituerende møde blev bestyrelsesposterne besat 

som følger: 

 

Næstformand Hans Pedersen 

Kasserer Erling Lemming 

Sekretær Finn Ryge Petersen 

Skydeudvalgsformand Erling Rasmussen 

Karl Aage Jensen modtager fortsat tilmeldinger til 

arrangementer, hvor tilmelding er nødvendig 

Orla Juhl Pedersen er menigt medlem 

 

Børge Mikkelsen er stadig rejseleder og forbindelsesleddet til 

veteranskydningerne om eftermiddagen. 

 

Ved brug af fanen, fanebærer og fanevagt tager bestyrelsen 
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stilling i hvert enkelt tilfælde. 

 

Bestyrelsen og Børge Mikkelsen har alle bestået 

skydelederuddannelsen og er således klædt godt på til den 

kommende sæson. 

 

Bestyrelsen har endvidere fastsat den kommende sæsons 

skydedatoer, både aften og eftermiddagsskydninger. 

 

I den kommende sæson vil vi genoptage film og foredrag om 

forskellige eksotiske feriemål, efter skydninger. 

 

I begyndelsen af det nye år er det foreningens tur til at afholde 

Trekantskydningen, men mere om det i det næste blad. 

 

Også teateraftenen fortsættes som vi plejer. 

 

På gensyn ved turen til Sikringsstilling Nord – se omtalen af 

turen andet sted i bladet. 

 

    

  God sommer! 

    

 Venlig hilsen Bestyrelsen 

    

         v/Hans Pedersen 
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Generalforsamling for DFB  Silkeborg 25. april 

2019. 
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. 

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 15. september 2018. 

Medlemstallet: 

Generel tilbagegang.  

 

Konstatering af stemmeberettede delegerede Der var inden 

mødets start foretaget en registrering af de stemmeberettede. 

Der var mødt 103 (- på 1) brødre, heraf 100(+ på 37) 

stemmeberettede.  

Samarbejdet med Danske Soldater- og Marineforeningers 

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

Fokusområder i kredsarbejdet har været reduktion af 

landsledelsen. 

Ang. reduktion af landsledelsen, stiller 7 kredsen forslag om 

ændring af antal kredse. Reduktionen skal ske ved frivillig 

sammenlægning. 

Udfærdigelse af oplægget var planlagt til at finde sted på 

Præsidiemødet den 2. juni. Det møde blev aflyst idet vores 

Præsident var travl optaget andetsteds. Efterfølgende skrives 

oplægget uden tilstedeværelse af 7. kredsformanden Vic. Vest. 

Det finder vi ikke tilfredsstillende. 

7. kredsens tidligere fremsendte forslag var på ingen måder 

indarbejdet i nuværende oplæg. Det finder vi også 

utilfredsstillende. 

Mødet besluttede at stemme nej alle forslag, og stille i forslag 

at tavlen viskes ren. Vi ønsker at der nedsættes et hurtigt 

arbejdende udvalg der kan udarbejde nyt oplæg. 

 

Vi kom igen til at debattere hvor længe vores Præsident skal 

blive siddende. Det er efterhånden 6 år siden han meddelte at 

han ønskede at blive afløst. Præsidenten ønsker selv at finde sin 

aflæser. Det finder vi lidt mærkeligt, og sjælden set i andre 

organisationer at Lederen selv skal finde sin afløser. 

Vi finder det også meget underligt at Præsidenten – uden at 

repræsentere Forsvarsbrødrerne - deltager i Folkemøde på 

Bornholm, men præsentere to andre organisationer. 
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Vi er nu kommet frem til følgende: Præsidenten bør træde 

tilbage, også uden at han har fundet en aflæser. Vores 

organisation kan i en periode leve med – administrativt - at 

blive styret af vores 2 Vicepræsidenter. 

 

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, men vi 

fortsætter. 

 

Skydninger: 

Søndag den 06. januar 2018, trekantskydning (Nr. Snede – 

Skanderborg – Silkeborg) i Nr. Snede.  

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 2018, fællesskydning med GAR – PIO – 

DFB 

Holdskydning: Forsvarsbrødrerne. 371 

point. 

  Garderne.  352 

point. 

  Ingeniørerne. 354 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 2018. 

 

Teatertur 2018. 

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

skuespil. 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. 

Skuespillet vi så var fantastisk gennemført af 

amatørskuespillere. Jeg tænker at det måske ikke gør noget at vi 

ikke får pladser til revyen. 

Rejser. 

Gennem de sidste mange år, har Børge Mikkelsen, arrangeret 

en årlig bustur, til historiske interessante steder.  

Turene er velarrangeret, og som regel med god tilslutning. 

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 4. år de er involveret, 

hvilket er rigtig godt, og tilfører arrangementet nyt indhold.  

I år fik jeg opgaven med at lave aftale med en taler. Vi 

besluttede at spørge vores Præsident K. E. Nielsen. Ham fik jeg 

aldrig svar fra! 
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Der måtte findes en anden. Jeg spurgte Kristian Phil Lorentzen, 

og han ville gerne. 

 

Bandepakken! 

Konsekvensen af den blev – som bekendt – at alle der ville 

skyde med vores våben skulle Vandelsgodkendes af politiet. 

Det fik vi gennemført uden store problemer. 

Der er senere kommet en rettelse til loven. Det er nu sådan at 

foreninger som vores er fritaget for det bøvl. 

 

 

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

Forsvarsbrødre der yder en ekstraordinær indsats. 

Hvis ikke; Alice Rethmeier og Birgit Tøndborg kom med kage, 

lavede kaffe, og andre praktiske gøremål. Tjaaaah, så ville 

eftermiddagen ikke blive det samme. 

Hvis ikke; Børge Mikkelsen, Erling Rasmussen og Finn Ryge 

Petersen 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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Her skulle have været nogle billeder fra vores 

generalforsamling, og billeder af vores glade tegns modtagere, 

men af forskellige grunde – ferie, rejser, og måske for sent ude.  

 

Nå, bortforklaringerne og undskyldninger kan være uendelige, 

men nok om det. 

 

Jeg vil bestræbe mig på at få bragt nogle i næste blad 😊 
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Sikringsstilling Nord. 
 

 
 

I n t roduk t i on  

Sikringsstillingen Nord er en befæstningslinje anlagt af det 

tyske militær under Første Verdenskrig i perioden 1916-18 som 

sikring mod et angreb fra nord. Linjen strakte sig hen over det 

dengang tyske Sønderjylland fra østkysten ved Hoptrup til 

vestkysten på højde med Skærbæk. Den bestod af 

pigtrådsspærringer, en dobbeltlinje af delvist udgravede 

skyttegrave, artilleristillinger og dækningsrum, i alt omkring 

800 bunkers. 

Efter Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920 blev de 

fleste af bunkerne sprængt. En del er dog bevaret, og det er 

støtteforeningens formål at informere og værne om bunkerne, 

sørge for at de er tilgængelige, samt at fortsætte ægteparret 

Scott Hansens undersøgelse og kortlægning af stillingen. 

 

 

 

Fo rmi d l ing s cen ter  

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord har til huse på 

Agerskov Skole, Nørregade 17, Agerskov. 

I foreningens lokaler opbevares ingeniør Mogens Scott Hansens 

bogsamling, en del af hans dokumentsamling og de fleste af de 

finurlige apparater, han konstruerede til sin livslange 
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udforskning af sikringsstillingen. Lokalerne rummer også 

genstande fra sikringsstillingen, samt både nye og gamle fotos 

og kort af den. 

Hej Mogens. 

 
Ja, det er det. Mit forslag er at vi mødes ved: 

 
Skovby batteri ved motorvej afkørsel 69 kl. ca. 10 

 
Strandelhjørn batteri 10.45-11.45 

 
Pionerbroen på vejen til vores lille museum på 

Agerskovskole Nørregade 17, 6534 Agerskov kl 
12.00-13.00 

 
Løgumkloster Krigs- og straffefangelejer kl 13.15-

14.00 
 

Tiderne er ca. tider.  

 
Med venlig hilsen 
Ena Pedersen, kasserer 
Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord 
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Yderligere information findes på hjemmesiden: 
sikringstillingnord.dk 

Samlet afgang fra Skyttehuset, Platanvej 17 
Silkeborg. 

Vi kører i egne biler. Samkørsel etableres ved 
Skyttehuset, når vi ser hvor mange deltagere og 
biler der vil med. 

Køretid til Skovby batteri er ca. 1:36. 

Afgang fra Skyttehuset. Kl. 8.30.  

Mød i god tid før afgang så vi kan fylde bilerne. 

Tilmelding til Karl Aage Jensen:  

kajensen@skylinemail.dk 

Tlf.: 27628943 

 

 

 

 

 

 

mailto:kajensen@skylinemail.dk


 

 

 

Medlemsblad for 
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og 

Omegn 

Efterårets aktiviteter. 

 
Dato Hvad  Hvem 

10. AUG Udflugt til Sikringsstilling. Alle. Tilmelding 

03. OKT  Aftenskydning Alle 

10. OKT Veteranskydning Veteraner 

17. OKT Aftenskydning Alle 

24. OKT Veteranskydning Veteraner 

31. OKT Aftenskydning Alle 

07. NOV Veteranskydning Veteraner 

14. NOV Aftenskydning Alle 

21. NOV Veteranskydning Veteraner 

28. NOV Aftenskydning Alle 

05. DEC Juleskydning/afslutning  Veteraner 

12. DEC Juleskydning/afslutning Alle 

 

Veteranskydninger finder sted fra 14.00 til 16.00. 

Aftenskydninger finder sted mellem 19.00 og 21.00. 

 

 


