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Bestyrelsens klumme 
 
Det er tid igen at sende et blad ud til medlemmerne. Det er 
desværre ikke en masse nyt vi kan bringe, men lidt har også ret. 
 
Vi har måttet lukke ned for skydninger resten af 2020 og 
dermed også juleafslutningen.  
 
Vi har i samråd med Nørre Snede og Skanderborg også valgt at 
aflyse Trekant-skydningen, som skulle afholdes i Skanderborg i 
starten af januar. 
 
Vi har fastlagt skydeprogram for vinter/forår 2021, hvis vi igen 
må samles mere end 10 personer. 
Der er også inkorporeret en skydning med Veteranforeningen 
og Hjemmeværnet. 
 
Ligeledes er der også en aften, hvor Erling Lemming vil 
fortælle om en tur til Sydafrika.  
 
Fastsat er også en tur i teatret, hvor vi skal se revyen. 
 
Generalforsamlingen er fastlagt til torsdag den 22. april i 
Skyttehuset.  
 
Under forudsætning af, at Covid19-reglerne lempes, afholdes 
de planlagte aktiviteter på de omtalte tidspunkter.   
 
Så er det også tid igen at udsende girokort med kontingent. Vi 
håber i bestyrelsen, at I stadig vil støtte op om Forsvarsbrødre-
sagen og det arbejde, det nu indebærer.  
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Med disse ord vil bestyrelsen ønske alle jer medlemmer en 
rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. 
 
Vel mødt og på forhåbentligt snarligt gensyn i 2021. 
 

P.b.v. 
Hans Pedersen 

 
Torsdag den 22. april 2021.  Kl. 18.30 præcis              
Generalforsamlingen afholdes på:  
 
 Silkeborg Skyttecenter. Platanvej 17, 8600 Silkeborg. 
 
Dagsorden og andet, bringes i blad nr. 1, 2021. 
 
Skydninger. 
 

- trekantskydning.  
Er aflyst 
 

- soldaterforeningernes fællesskydning.  
HJV og veteraner inviteres. 
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Revy. 
 

 
 

Revy skrevet af Morten Sørensen og Kent Knudsen 
Instrueret af Morten Sørensen og Kent Knudsen 
Medvirkende: 
Heine Snede, Kristina Linnebjerg, Connie Andersen, 
Joan Heerwagen, Lars Linnebjerg, Jørgen Kongsbak, 
Pianist: 
Morten Rasmussen 
 
Normalt køber vi hele salen, det har ikke været muligt i år pga. 
corona. Vi har fået 34 plader, og dem bliver der sikkert rift om. 
Som vi plejer, har vi bestilt med spisning. 
Pris for hele pakken: Kr. 200,- excl. drikkevarer. 
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HUSK: Dørene åbnes kl. 18.30 for spisende gæster. 
Tilmelding: Karl Aage Jensen 
Tlf.:  27628943 
Mail:  kajensen@skylinemail.dk 
 
 
100 året for genforeningen. 
 
Skibelund Krat 
 
I år er det 100 året for genforeningen, men på grund af Covid-
19 har det langt fra fået den opmærksomhed, det burde have 
haft, ikke mindst for forsvarsbrødrene, som har dybe rødder i 
det Sønder Jyske anliggende. 
 
Jeg har derfor valgt at skrive lidt om et af de steder, der virkelig 
betød meget for Dansksindede syd for Kongeåen og for 
Danskerne nord for Kongeåen-grænsen, nemlig Skibelund Krat. 
 
Skibelund Krat ligger på et højt plateau nord for Kongeåen, ved 
det gamle toldsted Skodborghus, porten til hertugdømmet 
Slesvig.  
 
Efter tabet af Sønderjylland i 1864 lukkede Tyskerne 
Folkehøjskolen i Rødding. Skolen lå syd for Kongeåen. Ved 
Rødding Højskole lå Præsteskoven, hvor man siden 
Grundlovens indførelse den 5. juni 1849 havde holdt nogle 
store fester og møder, også dem lukkede Tyskerne for. 
 
Folkene bag Rødding Højskole (med formanden for højskolen 
professor Christian Flor fra Kiels Universitet i spidsen) søgte 
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nord for Kongeåen og oprettede Askov Højskole, hvor 
Danskere syd for Kongeåen kunne modtage 
modersmålsundervisning. 
 
Askov Højskole blev oprettet i 1865 og i tilknytning til den lå 
Skibelund Krat. Der blev i samme åndedrag dannet en forening 
for Skibelund Krat, som så lejede arealet, som dengang henlå 
med lyng og egekrat. Senere i 1880’erne købte foreningen 
arealet.  
 

 
 
Nu havde man endelig et passende sted at afholde disse 
kæmpestore Grundlovs-møder og kunne mødes med Danskere, 
som kom fra den anden side af den nye grænse.  
 
Man kunne nu uhindret af Tyskerne mødes og fejre 
Grundlovsdag eller til kirkelige møder og samtidig sidde eller 
stå og spejde langt ned i det gamle land. 
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Det blev folkefester udover det sædvanlige, helt op til 
afstemningen i 1920. Hvert eneste år samledes i tusindvis af 
mennesker. I det hele taget kom disse møder til at stå i 5-tallets 
tegn. Grundlovsdag 5. juni og paragraf 5 i Prag-freden 1866 
(retten til afstemningen).  
 
Skibelund Krat dækker nok et areal på 10-15 hektar. I 
tilknytning til det er også bygget Skibelund Efterskole. 
 
Rundt på det efterhånden skovbevoksede område er der i tidens 
løb rejst en del mindesten over personer, der har ydet en speciel 
indsats for det Sønder Jyske. 
 

 
 
En af de sten, der er rejst, er mindestenen over Genforeningen. 
Stenen står på en kæmpehøj i det østlige af anlægget. Det er en 
tredjedel af en kæmpestor stenblok, hentet i Læborg ved Vejen. 
 
En anden tredjedel af denne blok står til minde om faldne i 1. 
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Verdenskrig fra Rødding Frimenighed.  
 
Den sidste tredjedel er sat til minde om præsten H.F. Feilberg 
ved Askov Kirke. 
 
I anlægget står også en sten til minde om 63 tidligere elever på 
Skibelund Efterskole, som faldt i 1. Verdenskrig. Det var en 
fjerdedel af tidligere elever, som var med i den store krig. 
 

 
 

Sofus Høgsbro og hans kone Amalie er der også rejst en 
mindesten over. Sofus Høgsbro var elev på det første hold på 
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Rødding Højskole i 1844. Han blev senere forstander på skolen, 
men stoppede i 1858 for at kaste sig over politik. Han var i 
øvrigt formand for Folketinget fra 1887 til sin død i 1902.  
 
Sådan står der nogle og 20 større og mindre mindesten og 
stenrelieffer rundt i Skibelund Krat. Det fører alt for vidt at 
nævne dem alle. Dette var kun et lille udpluk af dem. 
 
Jeg kan kun opfordre til, at man selv lægger vejen forbi og 
mærker historiens vingesus, når man ser mindestenene og 
monumenter over disse kendte personer, der viede hele deres 
liv til en god sags tjeneste.  
 

 
 
En lidt anden slags mindesmærke man kan se i Skibelund Krat 
er Magnus-stenen til minde om Magnus den Gode, der slog 
Venderne på Lyrskov Hede i år 1043. Stenen er skænket af 
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forfatteren og diplomaten Thor Lange, som var gift og bosat i 
Rusland.  
 
Thor Lange ville i første omgang have monumentet opstillet på 
Lyrskov Hede. Det nægtede Tyskerne ham tilladelse til, så i 
1898 kom den til at stå i Skibelund Krat.  
 
Til slut – næste gang turen går sydpå, så hold og tag et kig på 
seværdighederne og få udvidet den historiske horisont. 
Adressen på Skibelund Krat er: Skibelund Krat 4, 6600 Vejen. 
 

Med venlig hilsen 
Hans Pedersen 
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Forårets aktiviteter. 
 
Dato Uge Hvad Hvem Bem. 
07. jan 1 Eftermiddagsskydning Veteraner  
14. jan 2 Aftenskydning Alle  
21. jan 3 Eftermiddagsskydning Veteraner  
28. jan 4 Aftenskydning, og 

lysbilledforedrag ved 
Erling Lemming 

Alle Rejseoplevels
er fra  
Sydafrika. 

04. feb 5 Eftermiddagsskydning Veteraner  
11. feb 6  Aftenskydning Alle  
18. feb 7 Eftermiddagsskydning Veteraner  
25. feb 8 Aftenskydning Alle   Hjemmeværn

et deltager. 
04. mar 9 Eftermiddagsskydning Veteraner  
11. mar 10 Aftenskydning Alle  
18. mar 11 Eftermiddagsskydning Veteraner  
24. mar  Teatertur i Silkeborg 

Ny Teater Kl.18.30 
Tilmelding senest den 
13. februar 

Alle Tilmelding til 
Karl Aage. 
 

25. mar 12 Aftenskydning. 
Afslutning og 
pokalskydning 

Alle Afslutning 

 
Eftermiddagsskydningerne. Kl. 14:00 til 16:00. 
Aftenskydningerne.  Kl. 19:00 til 21:00. 


