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Bestyrelsens klumme 
 
Vi har haft bestyrelsesmøde i foreningen og fået vinterens 
arrangementer fastlagt med datoer. 
 
Veteranerne får 7 skydninger, som starter den 2. januar og 
afsluttes den 26. marts. Aftenskydninger begynder den 9. januar 
og afsluttes med mesterskab og pokalskydning den 19. marts. 
 
Bestyrelsen har endvidere drøftet at få sat gang i 
rejsefortællinger fra eksotiske rejsemål, som vi før har haft. Det 
starter den 23. januar efter skydningen, hvor John Berry vil vise 
billeder og fortælle om en rejse, som han og Kirsten havde til 
Japan. 
 
Efter at Pionerforeningen er opløst, og Garderforeningen ved vi 
ikke hvor vi har med hensyn til den årlige pokalskydning, så 
har vi rettet henvendelse til Hjemmeværnet, om vi skal 
genoptage en årlig aftenskydning, som vi også før har haft med 
dem. 
 
Det kunne eventuelt blive den 6. februar. Vi afventer svar! 
 
Foreningen har i lighed med de senere års praksis købt en hel 
forestilling i Det ny Teater på Silkeborg Bad, hvilket vil sige 65 
billetter. 
 
I år er Nimbus-klubben sprunget fra, så vi skal have afsat lidt 
flere billetter end sædvanligt. Så tag endelig en god ven eller 
bekendt med. 
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Datoen er 27. februar, og stykket hedder ”Min kone spøger”. Se 
annonce andet sted i bladet. 
 
I 2020 er det Silkeborg-foreningens tur til at afholde Trekant-
skydningen mellem Skanderborg, Nørre Snede og Silkeborg. 
Datoen er søndag den 12. januar i Skyttehuset. 
 
Med udsendelsen af dette blad følger også 
kontingentopkrævning for 2020. 
 
Når dette blad læses, synger året på sidste vers. Bestyrelsen 
ønsker hermed alle en Glædelig Jul og et godt Nytår. 
 
    
 På gensyn til aktiviteterne i 2020. 
 

P.b.v. 
    
  Hans Pedersen 
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Generalforsamling 2019. Billeder. 
Som lovet i sidste blad, er der her nogle billeder fra 
generalforsamlingen. 
 

 
Så er vi godt i gang. 
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25 årstegn til Steen Lauritzen 

 
10 årstegn til Verner Elkjær 
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Skydninger. 
 

- Trekantskydning. 
Invitation. 

Silkeborg november 2019 
Til: Forsvarsbrødrerne i Nr. Snede og Skanderborg 
 

Indbydelse til trekantskydning i Silkeborg. 
Sig nærmer tiden for afvikling af vores trekantskydning mellem 
Forsvarsbrødre selskaberne,  
Nr. Snede, Skanderborg og Silkeborg. 

Skydningen afvikles søndag den 12. januar 2020. 
Skydningen afvikles i Silkeborg Skyttecenter, Platanvej 17, 
8600 Silkeborg. 
Dagen begynder med morgenkaffe og rundstykker kl. 0830, og 
derefter går vi – så hurtig som muligt – i gang med 
skydningerne. Skydningerne afvikles iht. gældende 
bestemmelser.  
Pris for morgenkaffe, rundstykke og én dram: kr. 35,-. 
Indskydning:    kr. 25,- 
Ekstra festskydning:   kr. 10,- 
 
Frokosten indtages i Skyttehuset:  kr. 100,- 

Af hensyn til den videre planlægning vil vi gerne have en 
foreløbig tilmelding – gerne før jul. 

Tilmelding til:  

Skydeudvalgsformand:  
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Erling Rasmussen. Tlf. 40463840 / mail: sus.erl@live.dk 

Eller:  

Karl Aage Jensen. Tlf. 27628943 / mail: 
kajensen@skylinemail.dk 

Vi ser frem til at mødes med Jer i Silkeborg, og glæder os til en 
god match. 

Med broderlig hilsen 

Hans Pedersen 

 
 
 
Soldaterforeningernes fælles skydning. 
I år skal vi konkurrere mod Hjemmeværnet 
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Teatertur, den 27. februar 2020. 
Som sædvanlig spiser vi varm mad før forestillingen. 
Døren åbnes for spisende gæster kl. 18.30. 
Tilmelding til Karl Aage Jensen. senest den 13. februar. 
Menuen i år: Glaseret skinke med flødekartofler, salat og flutes. 
Stedet er som sædvanlig Silkeborg Ny teater, Gjessøvej 40 C, 
8600 Silkeborg. 
Pris for hele herligheden er kr. 200,- excl. drikkevarer. 
Husk, vi har hele salen – som nævnt i bestyrelsens klumme – 
derfor er det vigtigt at I tager en ven, eller flere med. 

MIN KONE SPØGER 

af 

Noel Coward 
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Forfatteren, Charles Condomine, har inviteret den synske 
madame Arcati til en sceance. Han vil forsøge at afsløre 
hende som svindler, og bruge det i en bog. 
Det går ikke helt som han havde håbet. 
I stedet for en afsløring, hober problemerne sig mere og 
mere op for forfatteren, som handlingen skrider frem. 
 
 
Landsmødet. 
Vores Præsident gennem mange år er fratrådt på årets 
Landsmøde.  
Hans efterfølger er udpeget. Det blev Allan Poulsen fra Tønder. 
Herunder et lille uddrag af hvad han har skrevet om sig selv i 
Forsvarsbroderen. 
Kilde: Forsvarsbroderen. 
 
Kære Forsvarsbrødre 
Dette er mit første bidrag til præsidentens klumme. Den vil jeg 
bl.a. bruge til at præsentere mig selv og samtidig fortælle hvad 
jeg som præsident har til hensigt at arbejde for til gavn og nytte 
for Forsvarsbrodersagen. Før jeg blev valgt som præsident var 
jeg som en del andre forsvarsbrødre formand for et selskab. I 
det jeg gennem 23 år har været formand for Tønder Selskabet, 
Selskabet er en del af 11. Kreds (den Sønderjyske kreds så at 
sige) - en kreds der har mange nationalt betonede mærkedage 
og mindesteder og i 2020 vil der sikkert være rigtigt mange 
markeringer både i Sønderjylland og andre steder rundt om i 
Danmark som Forsvarsbrødre Selskaberne skal og vil deltage i.  
Lidt omkring mig selv 
Jeg er født i Aarhus i 1951 og er altså 68 år i skrivende stund. 
Jeg været professionel soldat i 44 år - indkaldt som 
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konstabelelev i 1967 og blev pensioneret som chefsergent i 
2011. Men pensioneringen betød ikke at jeg afholdt mig fra at 
bruge hjernen og derfor søgte jeg som mange andre unge 
håbefulde mennesker optagelse på Syddansk Universitet på 
historiestudiet og efter 5 meget spændende og udfordrende år 
kunne jeg tilføje cand. mag i historie og med religion som 
sidefag på mit visitkort. 
 
Veteranskydning. 
 

 
Torsdag den7. november. 

 
Som det er de fleste bekendt, samles vores veteraner hver anden 
torsdag eftermiddag i Skyttecentret, og med rigtig god 
tilslutning. 
Der konkurreres på livet løs med skydning og dart, og der er 
gode præmie til dagens bedste i begge discipliner.  
Det er nu ikke de eneste grunde til at møde op, det sociale, 
kaffe med kage og et par fællessange virker også tiltrækkende 
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Forsvarsbrødrenes tur 2020. 
I lighed med tidligere år arrangerer Forsvarsbrødrene igen en 
tur i 2020. 
Turen er planlagt til d. 13. og 14. maj, og vi skal denne gang til 
Nordvestjylland. 
Programmet er ikke planlagt endnu, men ifølge den foreløbige 
plan, skal vi besøge Flamingo naturpark i Vemb, som er en 
privat have, der er blevet åbnet for publikum. Det er en meget 
flot naturpark med mange forskellige planter og sten. 
Jeg planlægger også et besøg på Sea War Museet i Thyborøn. 
Det er et museum, der omhandler Jyllandsslaget i 1916, som 
var det største slag mellem engelske og tyske skibe under 1. 
verdenskrig, og som fandt sted kun 100 km. ud for Thyborøn. 
Museet har rigtig mange ting fra 1. verdenskrig. 
Vi skal også besøge Fur bryghus, som var et af de første micro 
bryggerier i landet, men er i dag et stort bryggeri. Her får vi en 
rundvisning, og skal også spise frokost. 
Vi besøger også Spøttrup slot. Spøttrup slot er en gammel 
middelalderborg, hvor vi ligeledes får en rundvisning. 
Turen koster ca. 1800 – 2000. kr., som dækker bus, overnatning 
med morgenmad, 2 frokoster, aftensmad og div. entreer og 
rundvisninger. 
Tilmelding senest 1. februar til undertegnede. 
Mvh. 
 
Børge Mikkelsen, 
Sinding Nørrevej 2, 
8600-Silkeborg. 
 
Tlf.: 23231220 
E-mail: bbm@fiberpost.dk      
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Forårets aktiviteter. 
 
Dato Uge Hvad Hvem Bem. 
02. jan 1 Eftermiddagsskydning Veteraner  
09. jan 2 Aftenskydning Alle  
12. jan 2  Trekantskydning med 

Skanderborg og  
Nr. Snede 

Alle Afvikles 
denne gang i 
Silkeborg 

16. jan 3 Eftermiddagsskydning Veteraner  
23. jan 4 Aftenskydning, og 

lysbilledforedrag ved 
John Berry. 

Alle John Berrys 
rejse-
oplevelser fra 
Japan 

30. jan 5 Eftermiddagsskydning Veteraner  
06. feb 6  Aftenskydning Alle Hjemmeværn

et deltager. 
13. feb 7 Eftermiddagsskydning Veteraner  
20. feb 8 Aftenskydning Alle   

 
 

27. feb  Teatertur i Silkeborg 
Ny Teater Kl.18.30 
Tilmelding senest den 
13. februar 

Alle Tilmelding til 
Karl Aage. 
 

27. feb 9 Eftermiddagsskydning Veteraner  
05. mar 10 Aftenskydning Alle  
12. mar 11 Eftermiddagsskydning Veteraner  
19. mar 12 Aftenskydning. 

Afslutning og 
pokalskydning 

Alle Afslutning 

26. mar 13 Eftermiddagsskydning Veteraner Afslutning 
     
Eftermiddagsskydningerne. Kl. 14:00 til 16:00. 
Aftenskydningerne.  Kl. 19:00 til 21:00. 


