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Folkenes selvbestemmelsesret
I oktober 1918 var Tysklands militære nederlag i 1. verdenskrig 
en realitet. Samme år havde USA’s præsident Woodrow Wilson 
fremlagt en 14-punkts fredsplan for Europa. Heri indgik blandt an-
det princippet om folkenes selvbestemmelsesret, dvs. at nationale 
mindretal skulle have ret til at afgøre hvilken stat, de ville tilhøre. 

Den sidste tyske regering før den tyske revolution i november 
1918 forsøgte at klare grænseproblemet ved at tilbyde en afståelse 
af Haderslev Amt. Den danske regering afslog med den begrun-
delse, at man ville afvente en fredsaftale. Regeringen havde fra 
den dansksindede rigsdagsmand i den tyske rigsdag i Berlin, H. P. 
Hanssen Nørremølle, fået informationer om, at en ny tysk regering 
måske ville være villig til en større afståelse.

Folkeafstemningen 
Versailles-freden i 1919 bestemte, at der skulle afholdes en folke-
afstemning i Slesvig i to omgange, en i Nordslesvig og en i Mel-
lemslesvig. De tyske myndigheder skulle rømme området indtil 
syd for linjen Slesvig-Husum, hvilket dog kun skete delvis i den 
sydlige del. En international kommission, bestående af medlem-
mer fra Frankrig, England, Norge og Sverige overtog administrati-
onen, og franske tropper besatte området. Den internationale kom-
mission planlagde og gennemførte afstemningerne i de to zoner.

Der var fire forskellige kategorier af stemmeberettigede.
l personer, der var såvel født som bosat indenfor afstemningsområdet
l personer, som var født indenfor, men bosat udenfor området
l personer, der ikke var født i området, men havde været bosat  
 indenfor det siden før 1. januar 1900
l personer, der ikke var født i området, men havde boet i det inden  
 1900 og var blevet udvist fra området af de tyske myndigheder

Danskerne ønskede afstemningsurner for hver af de fire kategorier, 
men det blev afvist af CIS. I købstæderne var det dog muligt at 
udskille kategorien af tilrejsende.

Afstemningen i Nordslesvig, i den såkaldte 1. zone, blev afholdt 
den 10. februar 1920, hvor der blev afgivet 101.652 stemmer (en 
valgdeltagelse på 91,5 %). 74,2 procent stemte for Danmark og 
24,9 % procent for Tyskland. Af de i alt godt 111.000 stemme-
berettigede udgjorde de tilrejsende omkring 28.000; heraf kom 
16.638 rejsende til afstemningen nordfra og 11.609 sydfra. 

Man stemte en bloc, dvs. flertallet i et udelt Nordslesvig skulle 
være afgørende for det statslige tilhørsforhold. En række kom-

muner i 1. zone, hvor et flertal havde stemt tysk ved afstemnin-
gen, kom således også til Danmark efter afstemningen. Det gjaldt 
blandt andet købstæderne Sønderborg, Aabenraa og Tønder.

I 2. zone, i Mellemslesvig, hvor Flensborg lå, foregik afstem-
ningen den 14. marts 1920. I denne zone blev afstemningen holdt 
distriktsvis, således at eventuelle afstemningsdistrikter med dansk 
flertal kunne komme til Danmark. En række landsbyer i 2. zone 
havde dansk flertal, men kun tre små kommuner på øen Før og 
ingen samlede afstemningsdistrikter kunne som helhed opvise et 
dansk flertal. I hele 2. zone stemte 12.800 eller 20 % for Danmark 
og 51.724 stemmer for Tyskland. I byen Flensborg var den danske 
stemmeandel ca. 25 %.

Overdragelse af landsdelen
I maj 1920 overtog dansk militær kontrollen med Nordslesvig. I 
juni kom der dansk forvaltning, og kronen afløste den tyske mark. 
Den 15. juni, på Valdemarsdag, blev området officielt forenet med 
Danmark som de sønderjyske landsdele.

10. juli 1920 rider Kong Christian 10. over grænsen ved Frede-
rikshøj på den hvide hest, som det var blevet forudsagt i en spå-
dom. Kort efter løfter han en blomsterpige op på hesten og lader 
hende ride med et stykke. Kongen på den hvide hest og den lille 
pige står som ikoniske symboler på Genforeningen. 

En stor genforeningsfest fandt sted dagen efter på Dybbøl 
Banke. Den 12. juli mødte Christian 10. ved et møde i Kruså de 
danske sydslesvigere, som ikke blev genforenet.
Kilder: Museum Sønderjylland, Wikiepedia og www.danevirkemuseum.de
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Deadline til næste blad 
er den 25. marts

Sidste år var det Dannebrogs 800 års fødselsdag vi fejrede den 15. juni. I år er det så 100 året for 
genforeningsdagen vi fejrer. Ikke alle brødre kan huske 100 år tilbage, så her får I lidt af historien.

Præsidentens klumme
Kære Forsvarsbrødre

Ja så er Præsidentens første 100 dage 
for længst forbi og arbejdet hos såvel 
Landsbestyrelsen og Landssekretæ-
ren er til stadighed i gang. Heldigvis 
er vores organisation levende og dy-
namisk, der tages stedse hånd om de 
aktuelle områder, der berører os.
  

2020 - et historisk 
markant årstal

Året 2020 ser ud til, at være nok et 
historisk år. Her tænker jeg særligt på de mange årstal, som indike-
rer runde årstal. Ingen tvivl om at året står i ”Genforeningens tegn” 
med mange markeringer omkring genforeningen. Heri bladet er 
der flere fine og meget oplysende artikler om netop dette emne.

Men der er flere vigtige datoer. 10. februar - hvor der særligt i 
Sønderjylland - markeres 100 året for den dag, hvor Sønderjyderne 
stemte om de ville være danske eller tyske statsborgere. 9. april - 
hvor der markeres 80 års dagen for Nazi-Tysklands besættelse af 
Danmark. 18. april med markeringen af 100 året for indførelsen af 
Dybbøldagen. 4. maj - hvor 75 års dagen for Danmarks befrielse 
markeres. Herudover fylder vores høje projektor Dronning Mar-
grethe 80 år den 16. april - og endelig dagen 5. september, hvor vi 
kan vise vores anerkendelse af Danmarks udsendte. 

Særlige datoer - hvor Forsvarsbrødrene igen har lejligheden til 
synliggørelse ved at markere vores tilstedeværelse i vores respek-
tive lokalsamfund - så DET gør vi så. 

”Generaler rører på sig”  
I de sidste måneder af 2019 kunne man i dagspressen læse, at op til 
flere generaler gik det politiske system imod. Det i sig selv er ret 
uhørt, for i vores demokratiske verden er forsvaret og generalerne 
underlagt Folketinget og dermed Forsvarsministeren, og det er i en 
normal verden også på den måde, hvorpå det skal være. 

Men når to velanskrevne og ikke mindst kompetente generaler 
giver udtryk for, at det er af største vigtighed at de soldater, som er 
til rådighed anvendes til det formål, som soldater skal anvendes til. 

Generalernes budskab var - som jeg opfattede det - at hvis Dan-
mark vil medvirke til den sikkerhedspolitiske stabilitet og med det 
annoncerede ”substantielle” danske bidrag til Natos, så må de ikke 
militære opgaver nødvendigvis sorteres fra. 

”Skandalerne hober sig op i Forsvarsministeriet”
Men ikke nok med generalernes opråb, så åbnede ”Pandoras æske” 
sig i form af rigsrevisionens ”afsløring” af to sager under Forsvars-
ministeriet - begge under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 
Styrelsen har til opgave at forestå ministeriets fysiske rammer, og 
har ansvaret for vedligeholdelsen af for eksempel kaserner, flyve-
stationer og flådehavne og redningsstationer i hele landet.
To tilfælde af formodet svindel har fundet sted i styrelsens regn-
skabs- og indkøbsafdelinger, og var i begge tilfælde kun muligt, 
fordi de samme medarbejdere kunne oprette og godkende over-

førsler og ordrer. Et tillidsbrud som efter min mening er overor-
dentligt skadeligt for Ministeriet og Forsvaret som helhed.

Forsvarsministeren - som jeg har opfattet det - var totalt uforbe-
redt på skandalerne, da de blev udbredt i dagspressen og de elek-
troniske midier. Personligt er jeg overbevist om, at Forsvarschefen 
heller ikke var vidende om, at en skandale var under opsejling, 
idet jeg sad til møde med ham, sammen med de øvrige formænd i 
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd. 

I dagene efter afsløringerne florerede der på de sociale medier 
opslag, der tydeligt indikerede, at de ansatte i Forsvaret var for-
tørnet over det passerede. Den goodwill - som Forsvarets unifor-
merede personel har oparbejdet - var blevet miskrediteret, det var 
konklusionen i opslagene og efter min mening med god ret. Vi har 
desværre i Danmark en tradition for, at dømme alle over en kam. 
Men det er bedrøveligt og ikke mindst skadeligt for helheden, at 
nogle enkelte ”brodne kar” kan medvirke til at skade Forsvarets 
omdømme. Men også andre styrelser og offentlige institutioner har 
lignende ”sager”, en tendens som må fordømmes på det kraftigste.

Forsvarsbroderen
Med forårets komme udestår der opgaver, som vi skal finde gode 
løsninger på. Her tænker jeg særligt på, ”the never ending story” 
vores blad Forsvarsbroderen. Næsten lige så længe jeg kan huske 
tilbage, har bladet været et tema til stor diskussion på vores Lands-
møder - og dette år bliver ingen undtagelse. Det er min hensigt 
i løbet af foråret, at udarbejde et eller flere løsningsforslag, der 
kan drøftes på mødet. Et eller flere forslag, der kan løse de næsten  
endeløse diskussioner. 

Medlemssituationen
Et andet vigtigt udestående er vores medlemssituation. Vi har for 
længst konstateret, at medlemstallet er nedadgående. 
Men kan vi ændre situationen og hvis hvordan?
Ja vi kan agere, som vi ville gøre, når vi oplevede en ulykke og skal 
reagere - nemlig ved at standse ulykken og stabiliser den forulyk-
kede. Først skal vi have stagneret tilbagegangen og efterfølgende 
når tingene er stabiliseret, så skal vi arbejde med at øge medlems-
tilgangen. 
Men kan vi virkelig det?  
Hvis vi har nej-hatten på - så nej - for medlemsnedgang er et fæ-
nomen som ”alle” foreninger er udsat for - og som er et tegn på 
manglende engagement i tiden. 

Men hvis vi tager ja-hatten på og kikker såvel indad som udad, så 
kan vi måske opnå det, vi gerne vil - nemlig at standse nedgangen. 

Måske netop derfor er det historiske år 2020 en god mulighed 
for, at synliggøre Forsvarsbrodersagen og dermed hverve nye med-
lemmer. 

For husk på, at vi er Danmarks ældste traditionsbærende solda-
terforening.

Afslutningsvis et lidt forsinket ønske om et godt nytår til alle 
Forsvarsbrødre og deres familier.

Allan Poulsen Præsident
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„ 27. juni 1920 foranstaltedes i Tønder en storstilet sammenkomst 
hvortil alle interesserede gennem bladene var indbudt til at møde 
på festpladsen ved flyhangaren. Der kom 4-5000 mennesker og 
overværede en opvisning af rytter- og fodfolksøvelser hvorefter der 
var sønderjysk kaffebord i den smukt smykkede hangar, til sidst var 
der dans i det grønne og der sluttedes med et festligt festfyrvær-
keri.“ - sådan lyder billedteksten.

Ny folkefest i flyhangaren 
I Soldaterskoven ved Tønder ligger den gammel luftskibsbase fra 
1. Verdenskrig. Basen er opført af Det Tyske Rige i 1914, og stedet 
er et markant vidnesbyrd om, at Sønderjylland ufrivilligt blev en 
del af Verdenskrigen. I 1920 blev der holdt en stor genforeningsfest 
i flyhangaren, og i 2020 fejrer Tønder Kommune Genforenings-
jubilæet med en folkefest samme sted 27. juni.

 Ikke kun i sønderjylland
Hendes Majestæt Dronningen deltog i den store åbningsgalla, som 
staten holdt på Det Kongelige Teater 10. januar på 100-års dagen 
for Versailles-Freden.

Når jubilæet officielt afrundes i juli 2020, præcist 100 år efter, at 
Kong Christian X red over grænsen til Sønderjylland og indledte 
sit omfattende og ikoniske besøg i den genvundne landsdel, vi det 
ske med et omfattende, folkeligt og højtideligt festprogram i de 
syv syd- og sønderjyske kommuner. Hendes Majestæt Dronningen 
og flere medlemmer af den kongelige familie vil deltage i denne 
afrunding og gøre den ekstra festlig og synlig. Programmet finder 
sted fra torsdag aften til søndag eftermiddag 9.-12. juli.

Royal Run starter i Sønderjylland
Det bliver i Sønderjylland, at Royal Run starter i 2020, og løbet 
bliver åbnet af Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Løbet finder 
sted på anden pinsedag 1. juni.

„Grænseland“
 ny serie på DR1 om Danmarks genforening

DR markerer det historiske jubilæum med en stort anlagt serie i 
fire dele. Serien er en skildring af en højdramatisk historie om en 
landsdel og dens folk, som blev kastebold i en kamp om grænser 
og national identitet.

Seerne kan opleve resultatet i løbet af jubilæumsåret 2020, hvor 
serien er planlagt til at blive sendt søndage klokken 20.00 på DR1.

„Grænseland“ er et samlet værk, der både fortæller om tabet af 
og genforeningen med Sønderjylland og giver et bud på, hvad der 
skete med Danmark som nation i denne skelsættende periode af 
danmarkshistorien.

Kære Brødre følg med og vær med, 
- vi er alle en del af historien

Et år hvor vi om noget kan deltage i en masse, for at holde traditio-
nerne i hævt, begynd med at tilmelde jeres fane til Dybbøldagen, 
se mere på side 6, om det flotte arrangement.

Et godt set at få en samlet oversigt over de mange begivenheder 
er på hjemmesiden: www.genforeningen2020.dk

Ny film: De 
forbandede år

Genforeningen
2020

 100 året for Genforeningen fejres i hele Danmark
En googlesøgning på „Genforeningen 2020 arrangementer“ giver 137.000 hits, 

så det kommer for vidt at kikke på dem alle, men redaktionen følger med og vil også bruge 
vores facebookside til at holde jer orienteret. 

8 dages bustur til 
Vestfrontens Slagmarker
Interessant tur til slagmarkerne fra 1. og 2. Verdenskrig

Arnhem - Belgien - Normandiet - Braine - Verdun - Neuengamme
Med rejseleder cand.mag, historiker Allan Poulsen

lørdag den 20.06.20 til lørdag den 27.06.20
For historieinteresserede er det ”årets tur”, men alle kan deltage.

Du kan se mere om turen på www.lauritzenrejser.dk
- du er også velkommen til at ringe på tlf. 7472 1520 

Flyhangaren 1920, billedet er fra Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder

Handlingen
DE FORBANDEDE ÅR sætter fokus på samarbejdspolitikken i 
Danmark i besættelsestiden under 2. Verdenskrig og skildrer kri-
gens nådesløse greb om en dansk familie i de første år af besæt-
telsen (1940-43), hvor samarbejdspolitikken eksisterede.      

Karl Skov er en selfmade, succesfuld ejer af en stor elektronik-
fabrik og har en kone og fem børn. De lever det gode, privilegerede 
overklasseliv på Strandvejen nord for København, da nazisterne 
besætter Danmark i april 1940. 

Karl kæmper for at videreføre produktionen på fabrikken, men 
for at beskytte sin familie og ansatte begynder han modstræbende 
at producere til det tyske marked. Det bringer ham ind i et kontro-
versielt samarbejde med besættelsesmagten og medfører smerte-
lige brud i familien. 

Stjernespækket cast skildrer 
dansk familie under besættelsen

Det er lykkedes at samle en perlerække af landets bedste og mest 
populære skuespillere og nogle af sin generations største unge ta-
lenter. I spidsen for det store ensemble ses Jesper Christensen i 
rollen som Karl Skov. Jesper Christensen har spillet alt fra Bond-
skurk til dranker i Bænken, og senest desperat og forarmet bonde i 
den anmelderroste Før Frosten. Overfor ham spiller Bodil Jørgen-
sen hans kone Eva, som vi bl.a. kender fra et væld af roller på film, 
tv, i revy og på teater. Hun har tidligere også haft en stor rolle i en 
anden film om 2. Verdenskrig, den fantastisk populære Hvidsten 
Gruppen fra 2012. 

I rollerne som parrets fem børn kan publikum glæde sig til 
at opleve Mads Reuther som Aksel, Gustav Dyekjær Giese som 
Michael, Sara Viktoria Bjerregaard som Helene, Lue Dittmann 

Støvelbæk som Knud og Sylvester Byder som Valdemar. I andre 
markante roller ses bl.a. Tommy Kenter, Pernille Højmark, Cyron 
Melville, Peter Schrøder, Steen Stig Lommer, Birthe Neumann, 
Jesper Lohmann og mange flere.

Holdet bag filmen
Anders Refn har instrueret DE FORBANDEDE ÅR samt skrevet 
manuskriptet med sin faste medforfatter Flemming Quist Møller. 
I sin livslange karriere har Anders Refn bl.a. instrueret og været 
medforfatter på film som Strømer, Slægten, De flyvende djævle, 
Sort Høst og Seth samt instruktør på de populære tv-serier Een 
gang strømer… og Taxa. 

Desuden har han klippet over 90 spillefilm for instruktører som 
Lars Von Trier, Sally Potter og mange andre markante filmskabere 
i hele verden. For sit arbejde har han modtaget seks Bodil-priser og 
12 Robert-priser, samt et hav af nomineringer. 

Instruktørens kommentar
Anders Refn udtaler: “DE FORBANDEDE ÅR handler om den 
mest dramatiske og skelsættende periode i forrige århundrede og 
går tæt på de voldsomme og pinefulde konflikter, som overgangen 
fra et frit demokrati til en besat nation indebar. 

Min medforfatter Flemming Quist Møller og jeg har haft et ønske 
om at belyse samarbejdet mellem danskerne og nazisterne, som i 
dansk filmhistorie er et af de mest underbelyste kapitler af krigen.

Med udgangspunkt i Familien Skov har vi sat os for at skildre 
et nuanceret billede af konflikten mellem de holdninger og hand-
linger, som prægede den danske befolkning i årene under besæt-
telsen. Disse holdninger og handlinger ændredes markant under 
krigens udvikling og afspejlede både generationsmæssige og sam-
fundsmæssige modsætninger. 

Det er ikke tanken at fortælle en nostalgisk historie om en tid, 
der ligger bag os. Vi vil benytte os af historien, hvis facit vi nu 
kender, til at formulere det fundamentale spørgsmål om at turde 
tage stilling og være indstillet på, at der på et tidspunkt er en pris 
at betale.” 
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Ny danske storfilm om 2. verdenskrig
DE FORBANDEDE ÅR er Anders Refns største og mest ambitiøse film til dato. Han har brugt 20 år på at 
researche, skrive manuskriptet og forberede sit nye danske drama, der skildrer krigens nådesløse greb 

om en dansk familie i de første år af besættelsen (1940-43), hvor samarbejdspolitikken 
mellem Danmark og Tyskland eksisterede.

Fakta:
Filmen havde præmiere den 9. januar.

Trailier til De FORBANDEDE ÅR kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=a6JRUwPsC4Q&t=17s
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Hærhjemmeværnsdistriktet og Dybbøl Mølle har hermed den glæde 
at kunne indbyde fanekommandoer fra hele landet til at deltage i hele 
eller dele af de traditionelle mindehøjtideligheder lørdag den 18. april 
2020 i anledning af 100-årsdagen for den danske tradition på Dybbøl 
Banke den 18. april samt i anledning af 100-året for soldaterforenin-
gernes oprettelse af Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle.

Det samlede fælles program 
for dagen er således:

Kl. 10.00 
Kranselægning ved fællesgravene på Dybbøl Banke.
- Forsvarschefen taler og lægger krans.
- Repræsentant fra den tyske ambassade taler og lægger krans.
- Dansk og tyske æreskommandoer deltager.
- Jydske Landsoldater deltager.
- Fanekommandoer fra hele landet deltager.
- Slesvigske Musikkorps deltager.

Kl. 11.00-12.00 
Markering af 100-året for oprettelsen af DSI Dybbøl Mølle.
- Underholdning ved Slesvigske Musikkorps.
- Velkomst ved formanden for DSI Dybbøl Mølle.
- Tale ved præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsråd.
- Tale ved Bertel Haarder og åbning af udstilling i Dybbøl Mølle.
- Særlige inviterede gæster deltager.
Kl. 12.30-14.00 
Spisning af gullaschsuppe samt underholdning i Frihedshallen.
- Velkomst ved chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt 
   Syd- og Sønderjylland, oberstløjtnant Claus Klaris.
- Deltagelse af danske og tyske foreninger samt fanekommandoer.
- Deltagelse af bestyrelsen for DSI Dybbøl Mølle og gæster.
- Underholdning ved Hjemmeværnets Musikkorps Syd med kor.
Kl. 19.00 
Mindegudstjeneste i St. Marie kirke.
Med dansk feltpræst og tysk præst fra menigheden samt deltagelse af 
Slesvigske Musikkorps.
Kl. 20.30-22.30 
Mindesammenkomst i Frihedshallen.
- Tale (15 min.) ved Bertel Haarder (MF)
- Underholdning ved Sønderjysk Pigekor (15 min.).
- Underholdning ved Slesvigske Musikkorps (30 min.)
- Fællessange og kaffebord (Der opkræves 70 kr. for kaffe med brød)
- Afslutning ved distriktschefen, oberstløjtnant Claus Klaris.
- Programmet slutter med Retræten ved Slesvigske Musikkorps.
Venligst send tilmelding med antal deltagere i de enkelte dele ved 
mail: mjprasmussen6@gmail.com Tilmelding senest 1. april 2020.

Jens Peter Rasmussen
Specialist i Hjemmeværnet og Formand for Dybbøl Mølle

Del I, der omhandler Hæren, lover godt for de fremtidige udgivel-
ser. Udover en omhyggelig beskrivelse af afdelingsmærker 1947-
2020 og deres varianter, herunder knapper, lommeskjolde mm., er 
bogen illustreret med hovedbeklædninger og anden udrustning.

Duelighedsmærker og specialstyr-
kernes mærker vises, solene til kepien 
model 1880 er omhyggeligt beskre-
vet. De kongelige monogrammer for 
Livgarden og Gardehusarregimentet, 
samt skulder- og lommerexer er vist. 
Livgardens patrontasker og taske- 
og bandolerskjolde er ligeledes re-
præsenteret, samt bjørneskindshu-
ernes sole med rigsvåbnet.

Gardehusarregimentets kepier 
og sabeltasker er fint vist. Ældre 
udmærkelsestegn, faggruppe-
mærker skydemærker og gym-
nastiklærerskjolde, ringkraver og 
ældre mærker, er det heller ikke 
forsømt at vise. Patrontaskerne 
fra de forskellige våbenarter er 
også vist med mange eksempler 
fra Frederik VII til Christian X.

De frivillige korps er rigt 

repræsenteret, Kongens Livjægerkorps, Akademisk Skyttekorps, 
samt andre frivillige korps.

Bataljonsknapperne, uniformsknapperne og huetallene er  
ligesom ”bolsjeknapperne”, huemærkerne for officerer, er godt 
repræsenteret.

Lommeskjolde og missionsmærker fra de udsendte enheder er 
repræsenteret, herunder NATO og FN mærker.

Beskrivelserne starter tilbage i 1800 tallet, herunder er mærker 
og udrustningsgenstande vist, så som effekter fra Den Kongelige 
Livgarde til Hest op til dens nedlæggelse i 1866.

Prøvemærker til uniformssystem M/1923 fra 1939 har et særligt 
afsnit. Den Danske Brigade i Tyskland fra 1947 til 1957 har sit eget 
kapitel, hvor deres mærker vises.

Ja, sådan kunne man blive ved med at skrive om de utrolig 
mange oplysninger og illustrationer, alle i farver, som denne bog 
er fyldt med. Bogen er et must for de, der interesserer sig for dansk 
militærhistorie.

Kære Brødre - 
kom og vær med

Ny bog serie 
om mærker

Indbydelse af flag og faner til Dybbøldagen

forsvarets mærker 

Fejring af 2 x 100 års dag for danske traditioner ved Dybbøl Banke.

Niels B. Pedersens bog er den første i rækken om Forsvarets mærker. Serien vil omfatte 7 bind, 
der beskriver mærker fra de fire værn: Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet.

Fakta:
208 sider i A4 størrelse med hardcover.
Vejl. pris kr. 400,00
Forlaget Devantier 2019 · ISBN 978-87-90975-22-7
Bogen kan bestilles direkte hos forfatteren på: elprise@yahoo.dk

Kom med ombord på F-16
På Forsvarsministeriets kan du se fire flotte videoer om F-16
http://www.fmi.dk/nyt-kampfly/fra-f16-til-f35/Pages/f16.aspx
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40 års
fly jubilæum

F 16 fejrer 40 års jubilæum
Fredag den 17. januar var dagen hvor en masse danskere var ude i det fine vejr og alle havde nakken 

tilbage, ikke for at se solformørkelse, men for et se vores F 16 fly på jubilæumstur rundt i riget.

Danmark har siden 1947 haft 
9 forskellige jagerfly

Supermarine Spitfire var den første efter 2. verdenskrig. Flyet 
er først og fremmest kendt for sin rolle under Slaget om England 
og blev brugt i Danmark fra 1947 - 1955. Gloster Meteor var det 
andet jagerfly og det første britisk-konstruerede jetdrevne fly, 
det gjorde tjeneste i Danmark fra 1949 - 1957. Fra 1952 - 1965 
var det Republic F-84 Thunderjet, det var et amerikansk turbo-
jet fighter-bombefly, som fløj første gang i 1946. MK-58 Hawker 
Hunter fra Hawker Aircraft Ltd. havde en tophastighed på mach 
0,94 – men kunne gennembryde lydmuren under dyk. Flyet blev 
brugt i Danmark fra 1956 - 1974. North American F-86 SABRE 
gjorde tjenest i Danmark fra 1958 - 1966. F-100 Super Sabre var 
et amerikansk kampfly, som blev anvendt i Danmark fra 1959 - 
1982. Lockheed F-104 Starfighter var et amerikansk jagerfly, som 
i maj 1958 satte verdensrekord i både hastighed og højde. Brugt i 
Danmark fra 1964 - 1986. Saab 35 Draken var et svensk jagerfly 
fremstillet af Saab mellem 1955 og 1974. i det danske forsvar fra 
1970 - 1993. Siden 1980 har det været F-16 Fighting Falcon vi 
har set i luften over danmark

Hvorfor faldt valget på F 16?
I 1974 valgte Danmark at tilslutte sig et konsortium af europæi-
ske NATO-lande, der overvejede at skulle anskaffe nye jagerfly, 
og man indkredsede valget til at væren enten Saab AJ 37 Viggen, 
Dassault Mirage F1 eller F-16 Fighting Falcon.

USA offentliggjorde midt i januar 1975 sit valg af F-16 og for-
pligtede sig til at købe 650 fly, og samme år vurderede det euro-
pæiske konsortium, at F-16-flyet var både teknologisk overlegent 
og billigere end Viggen- og Mirage-flyene.

Den danske regering bekræftede valget af F-16 den 28. maj og 
underskrev den 30. maj sammen med Holland, Belgien og Norge 
en samarbejdsaftale med USA.

Valget blev godkendt af folketinget den 11. juni 1975 og der blev 
herefter anskaffet 58 F-16-fly.

F-16 landede i Danmark 1980
De første F-16 ankom til Danmark i januar 1980. Flyene erstat-
tede i løbet af 1980’erne F-100 Super Sabre og F-104 Starfighter. 
I 2005 blev alle F-16 samlet under Fighter Wing Skrydstrup (Esk. 
727 & 730).

F-16 Fighting Falcon, der er et såkaldt multi-role kampfly, som 
kan fungere både som jager- og bombefly, blev dermed Flyvevåb-
nets spydspids.

F-16s indretning 
har en del interessante detaljer

Flyet har en rammeløs ’hood’ over cockpittet for at give forbedret 
udsyn, styrepinden er monteret i siden af cockpittet for at lette kon-
trollen under voldsomme manøvrer, sædet er lænet 30° bagud for 
at reducere effekten af g-kræfterne på piloten,

Anvendelse af et reduceret stabilitet/fly-by-wire kontrolsystem, 
som gør flyet særdeles manøvredygtigt. 

F-16 har en indbygget M61 Vulcan 20mm kanon og 11 hard-
points til at holde våben, droptanke og andet udstyr. 

Selv om det officielle navn for F-16 er „Fighting Falcon“ bli-
ver kælenavnet „Viper“ („Hugormen“) ofte benyttet af piloter og 
jordpersonalet, dels på grund af en lighed med slangen, men også 
fordi flyet minder om en type jager fra science-fiction tv-serien og 
- filmene om Battlestar Galactica.

Løbende opdateringer
De danske F-16-fly er løbende blevet opdateret (bl.a. med MLU 
– Mid Life Update) og modsvarer i høj grad en ny Block 50/52 
mht. instrumenter og våbensystemer. Flyet fremstår således fortsat 
som et moderne kampfly. Flyene bærer dog præg af at have været 
operative gennem mere end 40 år. 
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Af Marie Tanggaard 
Teaterforestillingen, instrueret af Christian Lollike, bygger på  
Afghanistanveteranerne Henriks, Martins og Jespers personlige 
oplevelser af at være i krig og efterfølgende at vende hjem til  
Danmark og hverdagen igen. Dokumentaren viser, hvordan fore-
stillingen bliver til hen over 4 uger. I et usædvanligt møde mellem 
dans og fortælling, mellem poesi og grusomhed, hører vi om, hvad 
krig kan gøre ved en.

Jesper kom hjem fra Afghanistan med PTSD, mens Henrik og 
Martin mistede ben på grund af miner. Ti år senere befandt de sig 
på Det Kongelige Teater, hvor de sammen med 30 balletdansere 
skulle skabe en forestilling baseret på egne oplevelser. Det blev en 
kæmpe udfordring, især for den psykisk skrøbelige Jesper, der i 
samarbejdet med instruktør Christian Lollike konfronteredes med 
sin situation.

-Det var en meget stor oplevelse at være med i stykket. Jeg vid-
ste ikke 100 procent, hvad jeg gik ind til, men pludselig fik jeg 
mulighed for at få sat ord på, hvad der var sket. Det var en kæmpe 
sten, der faldt fra mit hjerte, og jeg voksede mentalt og fysisk og 
blev meget klar over, at der var noget, der skulle på plads, før jeg 
kom helt ud på den anden side. Jeg havde gået med nogle ting 
inden i mig i ni år uden at snakke med nogen om det, hvor jeg 
havde prøvet at klare det selv ved at arbejde 16 timer i døgnet for 
at undgå at tænke, fortæller Jesper.

Mødet mellem to verdener
Marie Brobakke fik idéen til dokumentaren gennem sin interesse 
for projektet Danish Wounded Warriors, hvor to balletdanserin-
der genoptræner sårede veteraner ved hjælp af pilates. Nogle af 
de samme dansere og veteraner var involveret i teaterstykket, og 
mødet mellem de to verdener fascinerede Marie Brobakke i en så 
høj grad, at hun hurtigt gik i dialog med Christian Lollike og Det 
Kongelige Teater om at følge processen og fortælle historien.

-Jeg ville også lave film om noget, jeg ikke forstår. Og jeg for-
står grundlæggende ikke krig og konsekvenserne af krig. Og heller 
ikke hvorfor det har været så svært for især psykisk sårede vete-
raner at få den opfølgning, de har haft brug for efter, de har været 
udsendt. Det er noget både forestillingen og dokumentaren forhå-
bentlig kan være med til at sætte fokus på, siger Marie Brobakke.

Med kameraet på skulderen filmede Marie Brobakke de tre ve-
teraner næsten hver dag i prøveperioden og fulgte især Jesper så 
meget som muligt. Allerede første dag, var det tydeligt for hende, 
at det var Jesper, der havde mest på spil. Derfor stod han tydeligt 
frem som en hovedperson for hende. I begyndelsen var det over-
vældende for ham, men de to fandt hurtigt en rytme for samar-
bejdet, og Jesper gennemgik en kæmpe forandring i de fire uger, 
Marie Brobakke filmede.

Mistede fodfæstet
I årene efter Jespers’ hjemkomst fra Afghanistan ramlede hans 
verden. Han blev skilt, mistede sin faste bolig og måtte bo rundt 
omkring, inden han fik midlertidigt ophold på et veteranhjem. Men 
hans medvirken i stykket åbnede noget op inden i ham, der gjorde, 
at det blev en meget positiv oplevelse.

-Jeg fik snakket om det hele og fik fortalt min historie foran 30 
dansere. Det var svært i starten, men efter min deltagelse fik jeg 
gå-på-mod til at gøre noget selv, og det gik op for mig, at jeg skulle 
ud og få mig selv op af stolen. På teatret var der rum og meget 
interesse for at høre min historie, og ’I Føling’ gav mig et stort 
skub, siger Jesper.

Instruktør Marie Brobakke håber, at hendes dokumentar kan 
give seerne et indblik i konsekvenserne af krig for det enkelte men-
neske og samtidig vise, hvordan kunsten både kan sætte dagsorden 
og være en del af en helingproces. Både for de medvirkende og 
publikum.

Krigsdans
Soldaterlegatet har støttet Marie Suul Brobakkes dokumentarfilm Krigsdans, 

hvor man følger tre veteraner og Det Kongelige Teaters dansekompagni i opsætningen af den 
reumertprisvindende forestilling I Føling.

Fra venstre instruktør 
Christian Lollike 
og veteranen 
Jesper Nøddelund.

Projekt støttet af
Soldaterlegatet
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Fakta:
’Krigsdans’ varer 45 min.  og kan ses på nettet
https://vimeo.com/187302514    Password: brobakke

Instruktør: Marie Suul Brobakke. Producer: Jesper Jack. 
Idé og research: Jeppe Kirk Jørgensen og Marie Suul Brobakke. 
Klipper: Biel Andrés. Komponist: Peter Kohlmetz Møller.
Lyddesign: Bobby Solomon Hess, CosmoTone. 
Produktionsleder: Freja Delgado.
Produceret af: House of Real i samarbejde med 
Filmværkstedet og DRK.

Riffel
historie

Til de danske Forsvarsbrødre - Ringsted
Mit kæreste eje er bl.a. en Otterup Riffel m/33 som jeg købte fra 
fabrikken i 1952 for nogle af mine første penge tjent som udlært 
smed og maskinarbejder, pris 125 kr.

Jeg blev medlem af R.S.F. som 14 årig i 1946, og var det i ca. 40 
år sammelagt, afbrudt af mine ophold i USA og Spanien. I 1946 
var skydebanen i en kælder under gården bag Hotel Børsen.

Ved militæret blev jeg uddannet som våbenteknikker på Forsva-
rets Materiel Kommandoskole og i 1953 udstationeret på Ringsted 
Kasserne ved ABS.

Hele livet har jeg dyrket dette fag som hobby sammen med min 
våbensamling. Blev livsvarigt medlem af De Danske Forsvars-
brødre i Ringsted i 1974

I USA blev jeg indrulleret i reserven, US National Guard, fordi 
jeg havde aftjent værnepligten i et NATO land. Har været medlem  
i HJV i sammelagt 25 år, i 5 år våbenmester for HJVK 5001 i  
Ringsted.  Har haft eneforhandler licens som våben og ammuniti-
ons forhandler i 20 år fra Ringsted Politi.

Otterup Riflen var med mig i USA hvor den vakte stor interesse 
af mange skytter for dens kvalitet og præsision. Samme type riffel 
var standardvåben ved OL i Moskva i 1952. Trods min riffel i dag 
er 67 år (pensionsalder) skyder den nøjagtig lige så godt som den 
var ny.

Hans Christian Schultz, der i 1889 grundlagde Otterup Gevær-
fabrik, var ven til min farfar Frederik Serop i Vetterslev, ligesom 
Sofus Falck, stifter af Falck Redningskorps i 1906, var i lærer hos 
min oldefar, bøssemager Michal Nielsen Serop i Holbæk fra 1882. 
De var alle tre født i 1864 og alle med stor interesse for våben.

Nu er riflen overladt til Brødre og venner i Ringsted, og håber 
den bliver værdsat og passet fremover som jeg har gjort. Tak.

Hans Schultz grundlægger 
af Otterup Geværfabrik

Hans Schultz blev født i 1864 i et beskedent skovløberhus under 
Langesø gods. Samme år måtte vi afstå Sønderjylland, en begiven-
hed som satte dybe spor i ethvert dansk sind. Skytteforeningerne 
skød op med det formål at vinde Sønderjylland tilbage. De unge 
mænd øvede i våbenbrug og i at springe op på hesten (– hvilket 
vi jo stadig øver os på i danske gymnastiksale). De unge kvinder  
bidrog med at sy de smukkeste faner, som vajede ved enhver skyt-
tefest. Det var rene folkeforlystelsesfester, hvor alle mand var af hus.

Hans Schultz voksede op sammen med skyttesagen og blev 
selv en meget dygtig skytte. Ved militæret var han ydermere ved 
hærens tekniske laboratorium, hvor han beskæftigede sig med ge-
værer og ammunition. Efter militæret fik han arbejde som drejer 
på Gelsted piskefabrik. Samtidig var han delingsfører i den lokale 

skytteforening, hvor han også hjalp sine skyttekammerater med 
deres geværer. Især forbedrede Schultz sigtemidlerne og dermed 
træfsikkerheden. Da Schultz i 1889 kom til Otterup og startede 
som trædrejer, havde han allerede ry for at kunne noget med  
geværer, og folk fra hele landet begyndte at sendte deres geværer 
til reparation og ombygning i Otterup. 

Trædrejebænkene blev suppleret med en metaldrejebænk, hvor 
Schultz selv arbejdede. Snart havde han så fuldt op at gøre med  
geværerne, at han besluttede sig for at afhænde trædrejeriet og 
satse på geværerne alene. I 1904 byggede han eget bøssemager-
værksted og butik i Jernbanegade 22. 

I 1908 deltog Hans Schultz for første gang i OL, hvor han kom 
hjem fra London med en ærefuld fjerdeplads. Samme år blev der 
sendt et gevær til Horsens, til en ung mand ved navn Niels Larsen, 
hvis største ønske var en „Schultz-riffel“. Han fik den af sin far, 
da han blev udlært ved telefonvæsenet. Imidlertid var der sket en 
forbytning af bundstykket. Det klarede Niels Larsen selv, men det 
gav ham anledning til at kontakte Hans Schultz i Otterup. 

Historien endte med, at Larsen fik arbejde hos Schultz. I 1916 
blev Schultz’ datter Ellen og Niels Larsen gift. Ja, Larsen fik både 
pigen og det halve kongerige, idet Hans Schultz og Niels Larsen 
også besluttede sig for at gå i kompagniskab. De startede gevær-
fabrikken i 1917 i Jernbanegade, men her blev bygningen hurtigt 
alt for lille. 1918 købte de et foderstoflager ved stationen i Otterup. 
Firmanavnet „Schultz & Larsen Geværfabrik“ blev indregistreret 
i januar 1919. 

Otterup-geværerne på banen
Lige fra begyndelsen tilbød geværfabrikken et bredt sortiment i 
geværer. Skytten kunne sammensætte sit gevær helt efter eget øn-
ske – skulle det være med Remingtonlås? eller kilebloklås? må-
ske Gevær 89-lås? Og hvilken kaliber ønskedes? Og hvordan med 
skæftet? Et tyrolerskæfte måske? Eller et schweizerskæfte? Ja, i 
Otterup kunne skytterne få al det nyeste i geværer. Tilmed kunne 
geværfabrikken i Dansk Skyttetidende løbende meddele, hvor 
mange mesterskaber geværerne fra Otterup nu havde skudt hjem.

 Det gjorde ikke berømmelsen mindre, at Niels Larsen i 1920 
vandt sine største OL-sejre i Belgien, hvorfra han vendte hjem med 
både guld og sølv. 

I skytteforeningerne havde man kun ét gevær, langdistancege-
været. Skulle man skyde på kortere afstande, satte man en ind-
stikspibe i. I 1924 kom Otterup imidlertid med et salongevær, der 
var så fortræffeligt og nemt at have med at gøre, at indstikspiberne 
helt forsvandt. Med det nye gevær begyndte man nu at afholde 
skydninger på 15 og 50 m. 

Skytterne var begejstrede for geværet, og Salongeværet Model 
1924 blev indført som standard i skytteforeningerne. Gennem år-
tier skød man i De Danske Skytteforeninger udelukkende med ge-
værer fra Otterup. 

Otterup-geværerne vandt tidligt ry for kvalitet og præcision. 
Det, som især adskiller Otterup-geværerne fra andre geværer, er 
piberne. Riflingen af løbet er sket ved, at riffelknive har skåret sig 
gennem løbet. Hele processen varede en til to timer. Ved denne 
langsomme rifling, blev piben helt uden spændinger og derfor 
yderst præcis under alle forhold. 

Mens geværfabrikkerne rundt om i Europa moderniserede  
våbenfremstillingen og gik over til at fremstille riffelløb ved en 
koldhamring, der kun tog få minutter, holdt man i Otterup fast ved 
den gammeldags håndværksmæssige udførelse.

En historie om en Otterup Riffel - Nr. 8101
Fin gave til Forsvarsbrødrene i Ringsted fra Frank Serop. 

Her bringes Franks historie, som blev overrakt sammen med riflen den 2. november 2019.
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Ringsteds formand 
H.C. Andersen sammen 
med Frank Serop

Ovenstående bringes med tilladelse af  Margit Egdal der har skrevet en fin artikel 
om Otterup Geværfabrik 1889-1994. hele artiklen og masser af billeder kan ses på:
http://www.nordfynsk.dk  under Schultz & Larsen
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Efterårsarrangement
Efterårsarrangement er ikke helt på plads, 
vi overvejer og undersøger muligheden 
for et besøg på Kalundborg Radiostation, 
mere herom senere.

Facebook og hjemmeside
Selvom vi udsender særskilt indbydelse 
og program før de enkelte arrangementer 
finder sted vil det være en god idè at reser-
vere datoerne så i ikke risikerer at gå glip 
af nogle fornøjelige timer i godt selskab. 
Det er muligt at følge med i hvad der sker 
på vores hjemme side www.dfbgoerlev.dk 
og på Facebook ”Forsvarsbroderselskabet 
for Gørlev og Omegn”.

Vi håber at så mange som muligt vil 
støtte op om vores arrangementer så tag 
endelig familie, venner og bekendte med, 
jo flere vi er jo festligere er det.

Kontingent
Girokort der gælder som medlemskort for 
2020 samt årsprogram er udsendt og kon-
tingent bedes indbetalt snarest og senest til 
generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
John Andersen.

Julebanko i Fiskerhytten
Hyggeligt samvær i Fiskerhytten med jule-
banko, lotteri og efterfølgende frokost den 
30. november 2019.

Frokosten var en dejlig buffet leveret af 
Kok med Kul på

Der deltog 33 brødre og 12 ledsagere. 
Vi startede kl. 11.00 med banko. I pau-

sen blev lotteriet trukket.
Sponsorer kan nævnes: Ebbe Nielsen, 

Eva Jensen, Køge Boglade og Anders 
Christensen.

Efter spillet var der hyggeligt samvær i 
adskillige timer.     

Generalforsamling 
Generalforsamling bliver 22. februar 2020 
i Fiskerhytten.
 

Fødselsdag
Vi siger tillykke til:
Claus Phillipsen 75 år den 17. februar.
Kristian Østergaard Olsen 
80 år den 4. marts.
Svend-Erik Nielsen 80 år den 6. marts.
Gert Diego Andersen 60 år den 3. april.

 Anni Christensen / sekretær

Generalforsamling 2019
I forbindelse med årets generalforsamling 
blev bestyrelsen konstitueret således:
Formand Geert Jørgensen
Næstformand Henning Petersen
Kasserer Freddy Christensen
Sekretær Lars Petersen
Skydeudvalgsformand 
Poul Flemming Hansen
Aktivitetsudvalg Per F Larsen
Skydeudvalg Jesper Jespersen

Følgende personer var indstillet til 
hæderstegn på generalforsamlingen:

50 år, Jørgen Hansen
25 år, Kenneth G.  Nielsen
25 år, Kurt B. Hansen
25 år, Svend J. Larsen
10 år, Michael Larsen
10 år, Jens E. Jørgensen
10 år, Ronnie Petersen
10 år, Leif L. Nielsen
10 år, Kresten Givskov

Juleskydning
Juleskydningen blev gennemført onsdag 
den 4. december kl. 18:30 – med ca. 30 
deltagere. Traditionerne blev holdt så efter 
spisningen og amerikansk lotteri blev jule-
skydningen gennemført. Da den gennem-
føres som en blindskydning har alle lige 
stor chance for at vinde.

I amerikansk lotteri blev årets vindere 
Jørgen Fredsø, Jens Helner og Nis Sch-

midt. I blindskydningen vandt Ole Sø-
rensen med 76 point, Jørgen Klein med 
71 point og Michael Marckmann med 61 
point.

Medlemsmøde 
18. marts 2020

Husk at der gennemføres medlemsmøde 
onsdag den 20. marts i Tølløse Hallen.

Kredsskydning 
28. marts 2020 i Ringsted

Til alle skytter: Der gennemføres kreds-
skydning med/mod vores brødre i de an-
dre selskaber i kredsen. Tølløse vil gerne 
stille med et par stærke hold, så hvis du 
har mod på at deltage, så meld dig til hos 
skydeudvalget.

Afsluttende skydning
Der vil som altid blive afholdt afsluttende 
skydning i skydekælderen onsdag den 1. 
april med præmier til sæsonens 3 bedste 
skytter. Som altid starter vi med fælles 
spisning kl. 18:30 – husk tilmelding.

Tølløse Selskabet  
ønsker tillykke:

90 år, Tove Søgaard
70 år, Henning Hoff-Nielsen
70 år, Claus Kongskov
70 år, Knud Erik Irming
70 år, Karsten Nielsen
60 år, Mads Ambus

Med broderlig hilsen
Lars Petersen,

sekretær

Tølløse & Omegn
Stiftet: 16.03.1879

Formand: Geert Jørgensen
Tingerupvej 97 · 4330 Hvalsø
Telefon 46 46 10 57 · mobil 21 43 36 06
Email: estersminde97@gmail.com

Kasserer: Freddy Christensen
Havrevænget 41, Kr. Sonnerup · 4060 Kirke Såby
Telefon 46 49 90 85 · 22 14 76 35
Email: freddy.dgi@post.tele.dk 

Bankforbindelse reg: 0521, konto 222661

Godt reklamearbejde
Ud over at arbejdet som redaktør 
for Forsvarsbroderen, laver mit 
lille reklamebureau også masser 
af film, brochurer m.v.
Så ring på 51 25 54 78 
hvis jeg skal hjælpe dig med at 
få opmærksomhed.

Godt Nytår
Vi vil hermed ønske alle vores medlem-
mer med familie et rigtigt godt og lykke-
bringende nytår, tak for den store opbak-
ning foreningen har fået i 2019, vi håber 
2020 vil bringe meget godt til os alle sam-
men og vi vil se rigtigt mange til vores ar-
rangementer.

Vi har udsendt vores årsprogram for 2020

Generalforsamling
Fredag 13. maj 2020 kl. 18.30 afholder 
vi vores generalforsamling I forsamlings-
huset Enigheden med dagsorden ifølge 
vedtægterne. Indkomne forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før ge-

neralforsamlingen. Efter generalforsam-
lingen serveres der gule ærter samt pan-
dekager med is. Til dem der ikke ønsker 
gule ærter vil der være en anden mulighed.

Lørdag d. 2. maj 2020 tager vi på bus-
tur til København hvor vi vil besøge Chri-
stiansborg, herfra vil vi køre til Dalle Valle 
hvor vi kan spise middagsmaden. På turen 
fra København vil vi køre ind og besøge 
Domkirken i Roskilde

Mandag d. 4. maj 2020 deltager vi ved 
mindehøjtideligheden ved Reersø Kirke. 

Her mødes flere selskaber fra 2. kreds 
med opstilling af faner foran kirken, her-
efter gudstjeneste og fanemarchs til krigs-
gravene, overflyvning af 4 fly fra flyvesta-
tion Karup og mindetale. Vi slutter med 
kaffe på kroen. Som de fleste ved er dette 
en meget højtidelig aften. 

Lørdag d. 13. juni 2020 holder vi vores 
årlige fugleskydning på skydebanen i Gør-
lev. Fuglekongen afhentes kl. 11.00 og 
skydningen begynder ca. kl. 13.30. 

Om aftenen fællesspisning og præmie-
overrækkelse.

stiftelsesfest 
Vi havde en dejlig aften på Garderhøj-

fortet til vores stiftelsesfest.
Vi var 6 brødre der var mødt op.
Vi spiste Broder Jans kone Mariannes 
lækre mad og Broder Jan havde også hjul-
pet til.

Husk at sætter vores datoer fra sidste blad 
ind i din kalender for 2020

skovtur
Årets skovtur bliver afholdt torsdag den 
28. maj 2020

Vi mødes ved Klampenborg station 
klokken 18.15 til en lille en som Broder 
Poul har sponsoreret, og går så i samlet 
flok til Elverdybet på Bakken hvor vi spi-
ser vores medbragte mad. Broder Preben 
sponsorerer snapsen. 

Der er også mulighed for at købe mad 
på stedet som jeg kan anbefale arrange-
mentet koster kun 100 kr. Is og dikkevarer 
skal købes på stedet.

Der kommer intet brev om dette arran-

gement, så skriv datoen ned i jeres kalen-
der med det samme.

Husk at jeg kan kontaktes på telefon 26 
64 53 35 men i kan også kontakte mig på 
mail:
sonjaoghenning@andersen.tdcadsl.dk

Hvis du har en mail adresse som jeg ikke 
har fået, så skriv lige til mig så sparer vi 
portoen i vores lille forening.

Med Broderlig Hilsen
Henning Sander Andersen

1. Kreds

2. Kreds

Gentofte, Jægersborg & Omegn
Stiftet: 10.11.1885

Kasserer/sekretær: H. Sander Andersen
Låsbyvej 1 · 2610 Rødovre
Telefon 26 64 53 35
Email: sonjaoghenning@andersen.tdcadsl.dk

Gørlev & Omegn
Stiftet: 11.03.1948

Formand: Arne Hjorth Hansen
Smutvejen 10, Toelstang · 4200 Slagelse
Telefon 40 85 82 61
Email: toelstanghoej@gmail.com

Kasserer: Erling Larsen
Tornager 4 · 4281 Gørlev
Telefon 50 82 40 00
Email: tornager4@outlook.dk

Foto:Steen O
lsson

Køge & Omegn
Stiftet: 07.09.1884

Formand: Hakon Dahl Pedersen
Valmuemarken 8 · 2680 Solrød Strand
Telefon 51 21 05 12
Email: hakondahlpedersen@gmail.com

Kasserer: Anne-Grethe Skat Petersen
Åvænget 13 · 4600 Køge
Telefon 20 12 00 25
Email: forsvarsbrdr.heine@gmail.com Denne annonce 

kan blive din.
Kun kr. 500,- 
4 nummer kr. 1.500,-
Annonce modul 4
Placeres under selskabssiderne
(b: 55 mm, h: 50 mm)

Besøg os på 
www.panzermuseumeast.dk
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thorsvangsamlermuseum.dk

Bowlingeaften
Den 7. oktober mødtes 16 brødre og søstre 
til bowling i Bowl’nFun, Næstved. Efter 
opdeling i 4 hold dystedes der i en time. 

Som det kan ses på billedet, så var der 
fuld koncentration. – Er det nu den rig-
tige ”kugle” eller er det den, der løber ud i  
renden? 

Efter en god dyst mødtes vi til Grill-
buffet. Under spisningen var der præmie-
overrækkelse til bedste spiller på hvert 
hold.

Der var stemning for en ny dyst, så det er 
planlagt til den 20. januar. Det hører I om 
i næste nummer. Indbydelserne er i skri-
vende stund udsendt.

Harmonikaaften
Den 5. november havde vi igen indbudt 
til Harmonikaaften i Fuglebjerg Forsam-
lingshus.

Desværre var vi ikke så mange denne 
gang. Det kan der være mange årsager til. 
Der var andre arrangementer denne aften 

eller denne form for arrangementer har 
udlevet sig selv. 

Vi har afholdt Harmonikaaftener 2 
gange om året siden 2003. Mange er faldet 
fra i årenes løb og det er ikke lige det, de 
yngre går efter.

Trods lidt færre gæster blev det igen en 
god aften og vi forsøger igen i Fuglebjerg 
Forsamlingshus den 10. marts 2020, hvor 
Harmonikagruppen POP FØR OG NU har 
sagt ja til at komme og spille. 

Håber vi ses.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i 
Grønbrohallens Cafeteria den 2. marts 
2020.

Vi starter med spisning kl. 1800. Efter 
spisningen – ca. kl. 19,30 afholdes ordinær 
generalforsamling.
Dagsorden iflg. lovene.
Overrækkelse af anciennitetstegn.
Nærmere tilgår.

Kør-selv-tur eller???
Har Du et forslag til en kør-selv-sommer-
tur eller en anden aktivitet, så kontakt un-
dertegnede. 

Mailadresser
Jeg gentager – for det er stadig aktuelt:
Vi mangler stadig nogle få adresser. 
Derfor har du en mailadresse eller har  
du fået ny mailadresse, så beder jeg dig 
sende den til:
effi.jespersen@gmail.com. På forhånd tak.

Kommende  arrangementer:
2. marts 2020:  Generalforsamling
10. marts 2020: Harmonikaaften

Med broderlig hilsen
Torben Jørgensen

Formand

Har du behov for yderligere oplysninger så 
kan jeg kontaktes på tlf. 40 54 02 80. 

Godt nytår
Bestyrelsen for Karise- Spjellerup og om-
egn ønsker sine medlemmer med familie 
et godt nytår, og takker for interessen til 
vore arrangementer i 2019.

Kommende arrangementer
Generalforsamling afholdes i Kulturhuset 
Leopold, Bredgade 22, Karise, 
fredag, den 6. marts 2020 kl. 18.30. 

Der bydes som sædvanlig på sildemad-
der, gule ærter eller oksesteg, og efter  
generalforsamlingen serveres kaffe og 
småkager.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg er:
Svend Erik Paulsen, Ib Petersen og Gerner 
Nielsen

Der vil blive uddelt hæderstegn til:
Herluf Jacobsen 60 år, 
Hans H. Olsen 40 år, Ib Petersen 40 år,
Jørgen Nielsen (post) 25 år, 
Karl Ernst Pedersen 25 år, 
Leif Nielsen 10 år, Vagn Hansen 10 år, 
Anders Christiansen 10 år.

Tilmelding til generalforsamling senest 
søndag, den 1. marts til:

Finn Larsen mobil nr. 30 51 65 30, eller 
Ib Petersen mobil nr. 40 38 77 88.

skydning 
Der er kredsskydning på 15 meter bane 
den 15. marts 2020, og interesserede kan 
henvende sig til:
Anders Christiansen på mobil nr. 29 23 07 45.
Der er landsskydning  den 8. marts i Næst-
ved.

Med broderlig hilsen
Bestyrelsen.

Ålegilde
Fredag d. 25. oktober,  afholdt vi det årlige 
ålegilde på Dalgården i Rønnede.

Det lykkedes at skaffe rigeligt med ål til 
de 40 deltagere, og der blev gået til den 
med god appetit, og efter en snaps eller to, 
var humøret på toppen,så vi fik en rigtig 
hyggelig aften

Fuglebjerg & Omegn
Stiftet: 06.07.1881

Formand: Torben Jørgensen
Korsvej 11 · 4262 Sandved
Telefon:40 54 02 80
Email:  torben349@gmail.com

Kasserer/sekretær: Effi Jespersen
Korsvej 11 · 4262 Sandved
Telefon  25 65 64 26
Email: effi.jespersen@gmail.com

Karise Spjellerup & Omegn
Stiftet: 16.10.1881

Formand: Finn Larsen
Spjellerupvej 13 · St. Spjellerup · 4653 Karise
Telefon 56 71 01 04 · 30 51 65 30
Email: finnoggunilla@hotmail.com

Kasserer: Ib Petersen
Liden Kirstensvej 7 · 4653 Karise
Telefon 40 38 77 88
Email:  vib.karise@gmail.com

3. Kreds

Stor opbakning til formandsmøder
Det er igen en stor glæde for kredsbestyrelsen at mærke den op-
bakningen der er til disse formandsmøder. I år er der 10 ud af kred-
sens 11 selskaber repræsenteret med 41 tilmeldte brødre ved dette 
formandsmøde hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Siden sidste sammenkomst, som var kredsmødet i Præstø, vil 
jeg rette en tak til bestyrelsen i Præstø selskabet, for et godt ar-
rangement, dels med selve kredsmødet, men også med spisningen. 
Endnu engang tak til selskabets bestyrelse for en god dag. Des-
værre så Præstø selskabet sig ikke i stand til at fortsætte med at 
holde fanen højt, da bestyrelsen ikke så sig i stand til at fortsætte sit 
arbejde. Derfor besluttede de at lukke selskabet. Det er desværre 
en kedelig beslutning men nok uundgåelig.

140-års jubilæum i Næstved 1879 
Den 14. april var jeg inviteret til 140-års jubilæum i Næstved 1879. 
Dagen blev markeret med taler blandt de mange fremmødte, der 
bland andet udgjorde flere at de Sydsjællandske Soldaterforenin-
ger. Et vel tilrettelagt arrangement med god mad og højt humør.

4 medaljer modtagere
1. juni var jeg inviteret til Holsteinsborg i forbindelse med udleve-
ring af en fortjenstmedalje til Knud Nielsen. Det drejede sig om 
selskabets mangeårige sekretær og turarrangør. Også I Sorø var 
jeg inviteret til overrækkelse at en fortjenstmedalje der gik til Ole 
Petersen i forbindelse med selskabets fugleskydning.
Også i Karise-Spjellerup blev der uddelt en fortjenstmedalje. Den 
gik til Kurt Poulsen. Og I Fuglebjerg blev det Effi Jespersen der 
blev dekoreret med fortjenstmedaljen. Et stor tillykke til de 4 me-
daljer modtagere.

Mindesmærket for general Krogh
5. juni, Grundlovsdagen, var der igen i år mødt brødre op ved min-
desmærket for general Krogh i Lekkende, for at ordne området 
omkring mindesmærket. Der blev ydet en god indsats, så der, også 
i år, var tid til at holde en pause undervejs. Ved middagstid kom 
”pigerne” retur fra den nærliggende planteskole med poser og 
planter, hvorefter der blev dækket op til den medbragte frokost, der 
kunne nydes i det gode vejr..

Humøret var i højsædet
Kredsens 50 meter skydning havde kun en tilslutning på 32 skytter, 
hvilket måske skyldes de dårlige sanitære forhold, der var sidste år. 
Det er der nu rettet op på hvor der i år er kommet nyt køkken og 
hvor opholdslokalet har fået en overhaling. Også i  år fortsatte vi 
med festskydning.
Alle vinderne kunne udråbes efter en, traditionen tro, god frokost, 
hvor humøret var i højsædet i en god og kammeratlig atmosfære.

Flagdag for Danmarks udsendte
Den 5. september var DFB igen repræsenteret ved markering af 
vore soldater og øvrige, der deltager i international mission, i en 
række byer i vores kreds.

Alle steder blev der holdt taler og gudstjeneste indeholdende ord 
til dem, der var af sted, men også til dem, der var kommet hjem 
med enten fysiske eller traumatiske skader og ikke mindst dem, 
der gav deres liv for, at vi kan færdes i et frit og demokratisk land. 

Håbet er, at denne dag, får så stor bevågenhed i befolkningen, 
så de, der er med til at give deres dyrebareste, vil blive respekteret 
for eftertiden.

Så lad os give hånd på, at vi igen møder talstærkt op samme dato 
i 2020. Og har du en flagstang derhjemme eller kender en, der har 
en, så bed dem om at være med til at markere dagen ved at hejse 
Dannebrog, så vi bliver så mange som mulig til at gøre opmærk-
som på de personer, som vi hædre denne dag. 

3. kreds støtter veteranarbejdet
Vedr. veteranstøtte, så er det således, at vi i kredsen nu bidrager 
med 10 kr. pr. medlem til veteranarbejdet. Det har betydet, at vi 
kan sende ca. 6.000 Kr. i 2019, mod Veteranhaven ved Slagelse til 
veteranarbejdet. 

AKTIVITETSKALENDER 2020
8. marts: Landsskydning 15 meter, Næstved
15. marts: Kredsskydning 15 meter, Næstved
2. maj: kredsmøde, Slagelse
5. september: National flagdag.
6. september: kredsskydning 50 meter, Næstved
19. september: Landsmøde, Fredericia.
28. oktober: Formandsmøde, Rønnede

Med broderlig hilsen
Lars Skytte 

Kredsformand

Nyt fra 3. kreds

Grundlægger af Veteranhaven 
René Pamperin ser på masser af 
spirende forårsblomster

Kongsted & Omegn
Stiftet: 03.08.1879

Formand: Frede L.Olsen
Baldersvej 9 · 4640 Fakse
Telefon 56 71 16 31 · 29 33 16 31
Email: flo@fakse-ldp.dk

Kasserer: Carsten Kofoed 
Karisevej 155 · 4653 Karise
Telefon 2149 89 46
Email: camako@c.dk
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Vi startede på Lyderslev Kirkegård, hvor 
der blev lagt en buket på gravstederne for 
den engelske soldat og den tyske soldat, 
der ligger begravet der. Vi afsluttede med 
at synge sidste vers af ”Altid frejdig når 
du går”

Derefter kørte vi til Lille Heddingekirke, 
for at lægge et par buketter på Ole Frandsen 
Andersens kiste i kapellet på kirkegården. 

Med til denne højtidelighed, var den ny 
præst ved Havnelev, Lille Heddinge og 
Højerup kirker, Sognepræst Lisbeth Bukh, 
der har overtaget embedet efter Sogne-
præst Eigil Andreasen. Herfra skal der 
lyde varmt velkommen til Lisbeth Bukh, 
med håb om et fremtidigt godt samar-

bejde. Ceremonien afsluttedes med at af-
synge ”Altid frejdig når du går”

Fanekommandoet tog derefter til Høje-
ruplund for at lægge et par buketter ved 
Halifax stenen, til minde om de faldne 
flyvere på Halifax DT 620, der styrtede i 
havet udfor Højerup, den 14. marts 1943.

Dagen sluttede på Hjemmeværnsgården 
i Store Heddinge, med den traditionelle 
frokost for deltagerne i fanekommandoet. 

Tak fra undertegnede til samtlige del-
tagere i højtideligheden, for deltagelse og 
afvikling af arrangementet.

 
Skydning i Stevnshallen

Husk. Der trænes på skydebanen i Stevns-
hallen hver onsdag mellem kl. 1900 og 
2100. Vi håber, at vi som minimum, kan 
stille med ét firemandshold til 3. kreds 
15m riffelskydning i Næstved, søndag 
den 15. marts, kl. 0900 i Næstved Skyt-
tecenter. Kom glad og deltag. Trænings-
skydning skal aftales med undertegnede, 
på 23 46 77 74 da der skal være rifler og 
ammunition klar hver gang. 

Generalforsamling 2020
Vi afholder ordinær generalforsamling 
fredag d. 20. marts, 2020, kl. 1800, på 
traktørstedet i Højeruplund.  Vi udsender 
dagsorden og indkaldelse til generalfor-
samlingen jf. selskabets vedtægter. Efter 
generalforsamlingen er der som altid spis-
ning og kammeratligt samvær. Sæt kryds i 
kalenderen allerede nu. Vi glæder os til at 
se så mange som muligt denne dag.

Hold øje med din e-mail eller din post-
kasse. Se også websiden: http://www.dfb-
stevns.dk

På bestyrelsens vegne
Bøggild Gammelgaard

Formand

Generalforsamling 
Vordingborg Selskabets ordinære gene-
ralforsamling 2020. afholdes torsdag 12. 
marts kl. 1830-
På Vordingborg Kaserne lokale Vejle 103, 
(Stueetagen). Adgang gennem Hovedvag-

Skydning i Kongsted 
Torsdag d. 12. december, afholdt vi årets 
sidste arrangement selvfølgelig med da-
mer, en skydning i Kongsted skyttefor-
enings lokaler på Møllevangsskolen, et 
fint arrangement som Knud og Johnnie 
havde stablet på  benene, efter skydningen 
var der et lille ostebord, så der var et par 
timers hyggesnak. 

Dyb koncentration

 De glade vindere af skydningen

Virksomhedsbesøg
Onsdag. 22. april 2020 kl 1900, er der re-
serveret et besøg på tomat og agurkegart-
neriet Østervang i Varpelev hvor ejeren 
Perter Kjær vil vise rundt.

Med broderlig hilsen
Carsten Kofoed

Hilsen fra bestyrelsen
Allerførst, vil jeg på egne og bestyrelsens 
vegne, ønske alle vores medlemmer ”Godt 
Nytår” med håbet om at 2020 må blive 
et godt og lykkebringende år for jer kære 
brødre m/k og jeres familier, samt for vo-
res gamle traditionsrige og hæderkronede 
selskab. 

Du sidder nu med Forsvarsbroderen nr. 1, 
2020, og læser indlæggene fra kredsene og 
selskaberne rundt om i det danske kongerige. 

For en måneds tid siden blev 2019 til 
2020, og endnu et år er gået i vores sel-
skab. Vi har i det forgangne år gennemført 
de arrangementer, som vi igennem vores 
mere end 135-årige historie, har markeret 
år efter år. 

Godt brug for Dannebrog
Ser vi tilbage på året der gik, så var en af 
2019’s største begivenheder, 800-års jubi-
læet for danskernes nationale samlings-
punkt, verdens ældste flag, vores Danne-
brog. Denne dag, Valdemarsdag, 15. juni 
2019, vil gå over i historien, for Danmarks 
befolkning, som den festdag, hvor vores 
nationalsymbol, fra morgenstunden blev 
fejret på alle mulige måder, en dag, hvor 
alle idéer for festligholdelse, havde fået 
frit afløb. 

Og også en dag, hvor Danmarkssamfun-
det, fik udleveret en masse nye flag og fa-
ner til foreninger og institutioner over det 
ganske land. 

I vores lokalområde her på Østsjælland, 
var der også god tilslutning til de arrange-
menter, der foregik på dagen, omend det 
faktum at vejrguderne ikke var helt så ven-
lige imod os som vi havde håbet på. Men 
bortset fra vejret, så var det en god og min-
derig dag for alle deltagere.

Også i år, vil der blive en del dage, hvor 
vi vil bruge vores nationalsymbol, Dan-
nebrog, til festligholdelse og markering af 
glædelige begivenheder. 

Den 16. april, er det vores høje protek-
tor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe 
II, 80-års fødselsdag. Der er for nærvæ-
rende ikke udsendt et officielt program for 
dette arrangement, men der vil helt sikkert 
være flere hyldninger af Majestæten på 
denne store dag.

Der er i anledningen af 100 året for 

genforeningen med Sønderjylland i 1920, 
udarbejdet et stort jubilæumsprogram for 
denne begivenhed. Det vil her i denne 
sammenhæng være en for stor opgave 
at beskrive alle de arrangementer, der er 
planlagt i løbet af året, men I kan selv 
finde dem ved at søge på internettet, eller 
se i dagspressen. Jeg vil tro, at dette blads 
redaktion, vil bringe en liste over de stør-
ste af disse begivenheder.

Vores selskab deltager selvfølgelig 
med fanekommando i disse begivenhe-
der, når dette ønskes. Det er vigtigt, vi 
støtter op om de traditioner, som er en 
del vores samfunds historie og som i  
generationer har været medvirkende 
til, at vi har kunnet forblive danske og  
bevare vor danske nationalitet. Vi må til 
stadighed og i al evighed mindes dem der 
bragte det ultimative offer, for at vi i dag 
har vores frihed til at handle som indivi-
duelle væsner.

Med det i tankerne, vil jeg gerne hen-
lede læsernes tanker på Forsvarsbroder-
sangens sidste vers:
Vort broderskabs ånd og vort hjertes sag
blev til, da man risted med runer,
og viljen, der kæmper for Danmarks flag,
står fast gennem tidernes luner
og sender løsenet fra mand til mand:
Med Gud for Konge og Fædreland.

Siden sidst
Kransenedlægning på Lille Heddinge kir-
kegård ifm. markering af afslutningen af 1. 
verdenskrig den 11. november 1918.

Som altid markerer vi afslutningen 
på 1. verdenskrig, den 11. november kl. 
1100.    Således også i 2019. Vi har jo en 
tradition for at besøge de to soldatergrave 
på Lyderslev kirkegård, Ole Frandsen An-
dersens kiste i kapellet på Lille Heddinge 
kirkegård og Halifax mindestenen for de 
faldne Commonwealth flyvere ved Høje-
rup kirke. 

Fanekommandoet var på denne dag 
sammensat af faner og personer fra føl-
gende enheder/foreninger: Hjemmeværnet 
på Stevns, Flyvehjemmeværnet, Garder-
foreningen på Stevns, Marineforeningen 
på Stevns, Forsvarsbrødrene på Stevns, og 
Forsvarsbrødrene fra Fredericia. 

Deltagelse af fanen fra DFB Fredericia, 
kræver nok en lille forklaring, da de jo 
ikke er her fra egnen. Den enkle forklaring 
er, at fanebærer Erik W. Petersen og under-
tegnede, er blevet gode bekendte gennem 
forsvarsbroderarbejdet, og da Erik har 
familiemæssig tilknytning til min naboby 
Store Torøje, og at han samtidig var dér 
på dagen, så blev vi enige om, at han tog 
fanen med fra Fredericia og deltog i vores 
fanekommando. 1000 tak til dig Erik, for 
denne store gestus. Det var hyggeligt, og 
må gerne gentages.

Stevns
Stiftet: 09.12.1883

Formand: Bøggild Gammelgaard Lohse
Lyderslev Stræde 1B · 4660 Store Heddinge
Telefon 23 46 77 74
Email: formanden@dfb-stevns.dk

Kasserer: Brian Qvist
Bjælkerupvej 53 · 4660 Store Heddinge
Telefon 30 68 83 79
Email:  kasserer@dfb-stevns.dk

Mangler du materialer eller 
værktøj til din modelhobby
så kik på vores hjemmeside

www.witzelhobby.dk

Vordingborg & Omegn
Stiftet: 24.03.1878

Formand: Svend-Aage Jensen
Stærevej 13, Kastrup · 4760 Vordingborg
Telefon 55 37 06 32
Email: saaj42a@gmail.com

Kasserer: Jan Jørgensen
Rødkildevej 19 A Lendemark · 4780 Stege
Telefon 30 42 01 01
Email:  jan-jorgensen@mail.dk
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  Generalforsamling
Generalforsamling afholdes den mandag 
16. marts kl. 19.30 i Ældresagens Hus 
Peblinge Rende Stege. 
Dagsorden i følge vedtægter. 
Uddeling af 50 års hæderstegn.
Efter generalforsamlingen foredrag med  
Jørgen Kjelkvist: 
Min tid som ansat på Seruminstituttet.

Inden Generalforsamlingen er der spisning 
kl. 18 hvortil der skal tilmeldes 4 dage før 
på tlf. 55 81 21 73/30 55 51 73 
eller email: bikenielsen@dlgmail.dk.

  
MBH  og godt Nytår  

                                                 Keld Nielsen 

Godt Nytår
Nakskov selskabet ønsker alle brødre og 
deres familie en godt nytår, og takker for 
året der er gået.

Besøg på Skibs- og 
Søfartsmuseet

Selskabet måtte desværre aflyse besøget 
pga. manglende tilslutning. Vi håber på 
bedre opbakning næste gang.

Generalforsamling
Generalforsamling på Kornloftet torsdag 
den 12. marts 2020 kl. 1800, hvor der bli-
ver serveret gule ærter. Pris for spisning 
er 70 kr. Tilmelding senest fem dage før 
generalforsamlingen. Tlf. 54 92 44 37.  

Skydning
Er der brødre der ønsker at skyde, kan der 
tages kontakt til bestyrelsen.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på 
det omdelte program 2019 – 2020, hvor 
yderligere oplysninger om de kommender 
arrangementer ses.

Adresseændring
Husk når du flytter at meddele adresseæn-
dringen til bestyrelsen.

Nye medlemmer
Vær med til at skaffe nye medlemmer.  
Uden tilgang – ingen fremtid for selskabet.

Henning Strange-Thomsen
            Sekretær

Godt Nytår
Bestyrelsen vil ønske alle brødre med  
familie et godt nytår.

Endnu et år er gået og vi er nu kommet 
et stykke ind 2020 vores sidste arrange-
ment i 2019 var vores julefrokost som blev 
afholdt d. 23. november og  som vi håber 
kan blive en tradition igen. Dejligt at se 
den store tilslutning vi havde en hyggelig 
aften med dejlig julemad.

Hjemmeværns Gudstjeneste
Den 11. december blev der afholdt jule-
gudstjeneste i Maribo Domkirke og vi del-
tog med fane. Gudstjenesten indledes med 

en fanemarch, hvor lokale hjemmeværns 
enheder og soldaterforeninger m.fl. invi-
teres til at deltage. Fanerne bæres ind til 
toner af Prins Jørgens march og er et flot 
syn og meget højtideligt.

Husk”
Der er Kredsskydning søndag d. 19. april 
og vi skulle gerne have samlet nogle gode 
skytter så vi kan vinde Pokalerne tilbage 
til Nykøbing F. 

Vi har stadig mulighed for at øve frem 
til kredsskydningen i Nykøbing F. Skyt-
teforeningen Kohaven 9. Vi skyder om 
mandagen.

Der vil blive udsendt et nyhedsbrev ud når 
datoer  for årets arrangementer er fastlagt.

Med broderlig hilsen
Bestyrelsen

Juleskydning i Errindlev
Søndag den 8. december 2019 blev der i 
Errindlev afholdt Juleskydning som igen 
i år foregik i et samarbejde mellem De 
Danske Forsvarsbrødre Rødby og Errind-
lev Skytteforening, Skydningen foregik i 
Errindlev Skytteforening i Errindlevhallen.

Kl. 09.15 bød Formanden for De Dan-
ske Forsvarsbrødre Rødby Selskabet Chri-
stian Oldin velkommen til 29 skytter og 
efterfølgende forklarede Formanden for 
Errindlev Skytteforening Bruno, reglerne 
for dagens skydning, vi prøvede i år at 
skyde i 2 klasser, en op til og med 17. år og 
en fra 18 år. og opefter. Der var desværre 
kun 2 deltagere i klassen under 17 år hvil-
ket kun udløser en 1. Præmie. 

Kl. 09.20 gik skydningen i gang og der 
var mulighed for at købe en kop kaffe og 
en ostemad, som var tilberedt af Gitte Lar-
sen, og så blev der ellers konverseret hyg-
geligt under skydningen, hvor det sidste 
skud lød kl. 11.40.

 
Efter skydningen solgte Gitte lotteri og 

trak præmierne efterfølgende.
Mens der blev solgt lotteri blev bordene 

dækket til et stykke med sild med tilbehør 
som Gitte havde tilberedt. Derefter fik vi 
smørrebrød som Mette og Michael havde 
tilberedt, en efter bemærkningerne vellyk-
ket frokost med hyggelig snak rundt om 
ved bordene.

ten, alle deltagere skal henvende sig ved 
vagten for adgangskontrol. Listen med til-
meldte deltagere er fremlagt her.
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Evt. forslag til vedtægtsændringer skal iht. 
§ 16, være formanden i hænde senest
24. februar 2020.
Bestyrelsen fremsætter forslag om ved-
tægtsændring §2. 
Der tilføjes en nedre aldersgrænse på 18 år 
for optagelse i Selskabet.
Bestyrelsen fremsætter forslag om kontin-
gentforhøjelse med kr. 40,-
kontingentet stiger således til kr. 240,- fra 
2021.
Selskabet vil være vært ved et lille trak-
tement, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Tilmelding senest 2. marts 2020, til Svend-
Aage Jensen tlf.: 55 37 06 32, eller via 
e- mail. saaj42a@gmail.com
Fortjenstmedalje, hæderstegn og evt.  
initialnål anlægges.

Bestyrelsen 

Referat fra Bankospillet
Vordingborg Selskabet holdt det årlige 
bankospil d. 13. november i ”Hollænder-
haven”. Der var ca. 35 brødre, tilstede inkl. 
pårørende.

Formanden bød velkommen, hvorefter 
fanen blev ført ind og opstillet.

Forventningen var høj mht. til udsigt for 
at vinde en af de mange gevinster der var 
til stede.

Her skal nævnes vores trofaste sponsorer.
Bredsgaards autoservice APS i Stensved 

med et olieskift inkl. filter.
Skovbyholm grønt, Kastrup med to 

flotte købmandskurve, samt gavekort på 
juletræer.

I pausen var der kinesisk lotteri hvor ge-
vinsterne var rødvin.

Så alt i alt et meget vellykket arrange-
ment i ”Hollænderhavens” dejlige jule-
pyntede lokaler.

Næste års bankospil er allerede planlagt 
til afholdelse samme sted 11 november.

  P.b.v.
                      Bent Ole Skaaning

 Sekretær 

Nakskov og Omegn
Stiftet: 30.05.1877

Formand: Bjarne Nielsen
Bresemanns Allé 34 · 4900 Nakskov
Telefon 54 92 89 53 · 23 34 89 57
Email: bjarneniel@gmail.com

Kasserer: Villy Lejbølle
Svingels Allé 30 · 4900 Nakskov
Telefon 54 92 44 37 · 21 62 92 90
Email: alette-villy@youmail.dk Nykøbing F. & Omegn

Stiftet: 27.05.1877

Formand: Johannes Plug Olsen
Grængeskovvej 105 Grænge · 4891 Toreby L.
Telefon 51 14 11 56
Email: olsenpia@live.dk

Kasserer: Bjarne V. Rasmussen
Kreibergsgade 26 st. th. · 4800 Nykøbing F.
Telefon 26 20 76 92
Email: bvr@privat.tele.dk

Rødby og Omegn
Stiftet: 17.06.1877

Formand: Christian Nedahl Oldin
Stadionalle 33 · 4970  Rødby
Telefon 91 52 56 90
Email: cano4970@gmail.com

Kasserer: Henrik Vestergaard 
Pandebjergvej 91 · 4800 Nykøbing F
Telefon 20 26 56 05
Email: hve1975@hotmail.com

Møn
Stiftet: 12.09.1902

Formand:  Keld Nielsen
Rubinvænget 7 · 4780 Stege
Telefon 55 81 21 73 · 30 55 51 73
Email: bikenielsen@dlgmail.dk

Kasserer: Leif Frimand
Østervej 16 · 4174 Kalvehave
Telefon 55 81 53 19
Email: bl.frimand@mail.dk

4. Kreds

Nyt fra 4. kreds
Ordinært og ekstraordinært 

Ekstraordinært Kredsmøde blev holdt tirsdag den 21.01.20 kl. 
19,00 på Dannevirke, Odense med valg af ny Kredskasserer. 
Kredsmødet i 2020 afholdes på Aarup Hotel onsdag den 13. maj.

Med Broderlig Hilsen
Ib Skov Pedersen 

 Kredsformand

Ny Kredsskydning hvor ALLE kan deltage
På sidste Kredsmøde i Stubbekøbing blev det besluttet at udvide 
Kredsskydningen med en Klasse mere nemlig en Åben Klasse  
som ALLE kan skyde i så nu er der ingen undskyldning for  
IKKE at deltage.

Der vil således fremadrettet være 3 klasser nemlig:

Veteran/Dame klasse, V/D.
Skydestillingen er stående med anlæg, buk ELLER albuestøtte.
Her er kravet at man skal være fyldt 55 år både damer og mænd.

Standard klasse, ST.
Skydestillingen er fritstående uden nogen form for anlæg og er  
obligatorisk for ALLE.
Her kan alle deltage uanset alder, det være sig senior, veteraner 
eller damer. 

Åben klasse, ÅK.
Skydestillingen er stående med anlæg, buk ELLER albuestøtte.
Her kan alle deltage uanset alder, det være sig senior, veteraner 
eller damer. 

Der vil også være en Skydemedalje til bedste Skytte i hver af de 
3 Klasser

HUSK AT TILMELDE DIG I DIT SELSKAB.

Det foregår i Errindlev Skytteforening i Errindlevhallen og det er 
søndag den 19. april 2020 kl. 09.00 på adressen:
Stadionvej 2, 4895 Errindlev

Med Broderlig hilsen
Bruno Larsen

Sekretær Rødby Selskabet

5. Kreds

Torskegilde afholdt fredag den 25.10.19 
på Sangerborgen i Middelfart, hvor 28 
Brødre havde en god og hyggelig aften. 
Samt foredrag om Kongemærket. 

Huskeliste 2020
27. marts Generalforsamling.
2. maj Fisketur.
4. maj Gals Klint.
13. juni Midsommerfest.
22. august Fugleskydning.
12. september Fisketur.
23. oktober Torskespisning.

Med Broderlig Hilsen
Ib Skov Pedersen sekretær
Tlf. 64414356  / 21933405

Nyt fra 5. kreds

Middelfart & Omegn
Stiftet: 24.02.1936

Formand: Per Rosenfeldt Jørgensen
Hovedvejen 62 · 5500 Middelfart
Telefon 24 75 50 13
Email: info@munk-rosenfeldt.dk
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Denne annonce 
kan blive din.
Kun kr. 500,- 
4 nummer kr. 1.500,-
Annonce modul 4
Placeres under selskabssiderne
(b: 55 mm, h: 50 mm)

6. Kreds

Så er vi i gang igen!
Der blev taget hul på en ny sæson med  
stuvet hvidkål med flæsk og frikadeller 
samt hvad dertil hører af fast og flydende, 
fremtryllet af Svend og Gert, på den første 
mødeaften i oktober og med formanden 
som serveringspersonale og ”det var jo 
ikke så ringe”.

Formanden Jørgen Balle havde forinden 
budt velkommen med en kort orientering 
om ”livets gang” hos De Danske Forsvars-
brødre i Esbjerg samt, hvad der var på 
dagsordenen ved det afholdte landsmøde.

Han gjorde opmærksom på, at nu star-
tede der skydning på banerne i EFI-hallen 
om onsdagen som sædvanlig. taget højde 
for tidligere års højlydte diskussioner  
og kamp om, hvem der skulle have små- 
kagerne med chokolade på. De var nu  
endelig med chokolade alle sammen. 
”Så kan det da ikke blive meget bedre!” 

Finn Thor Sørensen

Mindehøjtidelighed 
i Gravlund mindepark

I anledning af d. 11. november 1918, 1. 
Verdenskrigs afslutning, deltog vi i m1nde- 
højtideligheden for de faldne. 

 Interesserede indfinder sig – 
ca.25personer møder frem

Fanerne føres ind under ledelse af  
Finn Nielsen, Hjemmeværnet.

En del gæster – nr. 3 fra højre er pastor 
Henning V. Pedersen Zions Kirke, tidligere 
feltpræst og marinepræst.
 

Formanden for De danske forsvarsbrødre 
i Esbjerg, Jørgen Balle byder velkommen 
med en lille tale og nedlægger på vegne 
af forsvarsbrødrene en krans ved det en-
gelske mindesmærke for faldne under 2. 
Verdenskrig.
 

En kort andagt med oplæsning af solda-
tens bøn.

Højtideligenheden slut og fanerne føres ud.

Julehygge på en blæsende dag
Den som ikke har julen i hjertet, vil aldrig 
finde den under et træ og for ligesom at 
bidrage til dette mødtes Danske Forsvars-
brødre i Esbjerg til hygge med sang, gløgg 
og æbleskiver primo december og det 
endda med et særdeles pænt fremmøde.

Svend og Gert sørgede for æbleskiver og 
gløgg samt kaffe med småkager, hvor der 
endelig var nok af dem med chokolade, 
hvorfor vi dette år undgik det evindelige 
slagsmål om småkagerne og æbleskiver 
var der nok af. 

Formanden havde ”oppet sig” og med-
bragt den bærbare PC, hvor han ganske 
uforberedt fik rodet nogle julesange frem 
og minsandten om ikke vi i år overgik tid-
ligere års flerstemmige indsats og i fælles 
ånd fik afsunget ikke mindre end 5 sange 
i hørbar kvalitet. Ganske forbløffende og 
ikke et øje var tørt. 

Pakkespil! Ak ja igen må man konsta-
tere en vis form for kontrolleret snyd, men 
spillet blev afviklet i nogenlunde ro, men 
der med retfærdigheden kan diskuteres. 
Formand Balle bør nok lære ”at formænd 
deltager ophøjet og betragtende. Man ra-
ger ikke pakker til sig”.

Esbjerg & Omegn
Stiftet: 05.04.1965

Formand: Jørgen Balle
Stormgade 28 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 13 00 07 · 30 20 12 46
Email: jorgenballe@gmail.com

Kasserer: Flemming Pedersen
Aalbæk Møllevej 24 · 6740 Bramming
Telefon 75 17 32 94 · 42 78 39 56
Email: fhpmette@gmail.com

Adresseændring

Adresseændring kan sendes på Email 
til Hanne Pedersen, Blåmunkevej 6, 
8450 Hammel, telefon: 86 96 10 81, 
Email: abonnement@dfbmail.dk

Efter spisningen var der præmieuddeling 
med følgende resultat:
Klassen under 17 år:
1. Præmie Victoria Fælling som fik en flot 
kurv.
Klassen 18 år og opefter:
1. Præmie: Bendt Hansen med 193 point, 
som trak Bodil Oldin, begge fik en Flot 
kurv.
2. Præmie: Danny Fælling med 192 point, 
som trak Annette S. Hansen, begge fik en 
flot kurv.
3. Præmie: Jens Ibsen med 191 point som 
trak Lisa Lykstein, begge fik en flot kurv. 

Kl. ca. 13.30 takkede vi af og bød Glæ-
delig jul og godt Nytår til hinanden, så tak 
for en rigtig god og hyggelig Juleskydning.

Psv.
Sekretær Bruno Larsen

 

Victoria Fælling får 1 præmien 
i unge og børneklassen.

Der var grundet deltagerantallet desværre 
kun en 1, Præmie i denne klasse.

3. Præmie til Jens Ibsen
 

Jens trak Lisa Lykstein.

 
. 

2. præmien til Danny Fælling
 

Danny trak Annette S Hansen.

1 præmien til Bendt Hansen
 

Bendt trak Bodil Oldin.

Vigtige Datoer i De Danske 
Forsvarsbrødre Rødby 

Selskabet 2020
Sæt datoerne i kalenderen

Mandag 2. marts 2020 De Danske For-
svarsbrødre Rødby Selskabet Generalfor-
samling

Søndag 19. april 2020 
Kredsskydning i Errindlev Skytteforening

Lørdag 23. maj 2020 
Udflugt

Lørdag den 29. august 2020 
Fugleskydning

Søndag 6. december 2020 
Juleskydning

Generalforsamling 
HUSK vores Generalforsamling man-

dag den 2. marts, se nærmere i vedlagte 
følgebrev. 

Med Broderlig hilsen
Bruno Larsen

Sekretær 

FORSVARSBRODEREN
I 2020

 

2020 Blad nr. 1 
Deadline:  25. december 2019
Udgivelsesdag 1. februar

2020 Blad nr. 2 
Deadline:  25. marts 2020
Udgivelsesdag 1. maj

2020 Blad nr. 3 
Deadline:  25. juni 2020
Udgivelsesdag 1. august

2020 Blad nr. 4 
Deadline:  25. september 2020 
Udgivelsesdag 1. november
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Holstebro & Omegn
Stiftet: 14.06.1885

Formand:  Albert Albertsen
Rugvænget 26 · 7500 Holstebro
Telefon 24 43 63 81 
Email: bigalbert@mail.dk

Kasserer: Poul Erik Dyeremose
Særkærparken 7 · 7500 Holstebro
Telefon 28 29 38 37
Email: dyeremose@gmail.com

www.dfb-holstebro.dk

Der var sidste frist for Indbetalingen den 
9. januar 2020. Husk at opgive navn ved 
indbetalingen.

Billedet viser fra venstre: 
25 års jubilar Bruno Udby Andersen,

I midten 60 års jubilar Egon Stephansen, 
til højre formand Jens Ove Toftgaard

.

Ordinær generalforsamling
Fredag den 20. marts 2020
I Valgmenighedens hus, Skolegade 32, 
Holstebro
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Uddeling af hæderstegn.
5. Kassererens beretning.
6. Behandling af indkomne forslag.
(Skal være formanden i hænde senest 7. 
marts).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Albert Albertsen, Poul Erik 
Stampe Dyeremose og Jens Chr. Olesen 
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Menuen er traditionen tro gule ærter med 
tilbehør. Middagen begynder kl. 18.00, og 
generalforsamlingen umiddelbart efter.
Vel mødt!
Tilmelding til spisning senest 11. marts til:
Albert Albertsen tlf. 24 43 63 81 
eller mail: bigalbert@mail.dk

Kommende arrangementer
Februar
04 Formiddagshygge 09.00
12 Kammeratskabsaften 19.00
18 Formiddagshygge  09.00

Marts
03 formiddagshygge 09.00
11 Kammeratskabsaften 19.00
17 Formiddagshygge 09.00
20 Generalforsamling 18.00

April
07 Formiddagshygge 09.00
21 Formiddagshygge 09.00 

Generalforsamling
Vi afholdt generalforsamling den 19. nov. 
2019 kl. 18,00 i Bording Forsamlingshus.
1 Valg af dirigent.
 Det blev broder P. H. Rasmussen.
2. Bestyrelsens beretning v/formanden.
 Godkendt uden kommentarer.
3. Kassere broder Preben N. Larsen 
 fremlagde regnskabet.
 Godkendt, uden kommentarer.
4. Indkomne forslag. Ingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
 Uændret kr. 200,-.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 Næstformand broder Kaj Jeppesen   
 modtog genvalg.
 Kasserer broder Preben N. Larsen   
 modtog genvalg.

 Broder Chr. Banke Pedersen   
 modtog genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter.
 Broder Ole Kattrup modtog genvalg.
 Broder Poul Bak Sørensen    
 modtog genvalg.
8. Valg af Fanebærer
 Broder Preben Danielsen modtog gen- 
 valg. Broder Svend Erik Hornshøj 
 ønskede ikke genvalg p. gr. a. sygdom.
  Broder Tonny Høegh Poulsen og broder
  Ole Jensen blev valgt som fanebærer
  suppleanter.
9 Valg af revisor
 Broder Tonny Høegh Poulsen blev genvalgt.
10. Valg af revisor suppleant
 Broder Helmuth Laursen blev genvalgt.
11. Evt. Snak.

Herefter takkede broder P. H. Rasmus-
sen for gó ro og orden af de 32 fremmødte 
medlemmer, lige godt 50% fremmøde, det 
er da flot, vi skal se det lyse i det mørke.

 Her efter gik vi over til torskespisning 
og schnitzel for de som ikke spiser fisk, 
fantastisk godt mad.

Efter maden gik vi over til uddeling:
Vores første kvindelige medlem i selskabet 
nogensinde er Inger Margrethe Kristensen 
hjertligt velkommen skal lyde herfra Ikast 
Bording selskabet.
25 års tegn til Broder Kurt Jeppesen og 
Broder Tom Pedersen
40 års tegn til Asger E. Knudsen.

Ny indmeldt her er fra venstre Inger 
Margrethe Kristensen og 25 års tegn til 
Tom Pedersen og Kurt Jeppesen, 40 års 

tegn til Asger E. Knudsen og jeg.

Herfra gik vi over til selskablig samvær 
med Amrik. Lotteri og kontingent betaling 
m.m.

Ja i skrivende stund er det november, 
men det bliver godt nok en efter Julehilsen 
til alle medlemmer og alt godt i fremtiden i 
2020, vi er helt nede på 61 medlemmer her 
og nu, så nu må vi hænge i alle sammen.

HUSK ved ny mail adr. så kontakt  
kasserer broder Preben N: Larsen.

Rigtig gó vinter til jer alle med 
broderlig hilsen fra 

Formand Jens Anton Nordestgaard.

Ikast Bording og Omegn
Stiftet: 12.01.1951

Formand: Jens Anton Nordestgaard
Broholmvej 28 · 7430 Ikast
Telefon 97 15 39 88 · 23 67 35 99
Email: janordestgaard@gmail.com

Kasserer: Preben Nørgård Larsen 
Hjorth Nielsensvej 31 · 8600 Silkeborg
Telefon 86 86 27 97
Email: pnl2013@fibermail.dk

Det amerikanske lotteri er der ikke meget 
at skrive om udover, at Annabel tog godt 
for sig af gevinsterne.

Og således kunne vi med julefred i hjer-
terne ønske hinanden glædelig jul og drage 
hjem til andesteg og julegaver. Glædelig 
jul sagde formanden. Og begyndte opryd-
ningen ved sin siddeplads, hvilket fremgår 
tydeligt m.h.t. nødvendigheden af det op-
tagne foto.

Finn Thor Sørensen.

Fødselsdage og  
mærkedage 2020

Gert Nielsen 5. januar  70 år
Jørgen Mønster 5. februar 80 år
Birthe Sørensen 23. februar 70 år

Mærkedage
Bent-Erik Kristensen 10 år
Jørgen Balle  40 år
Helge Larsen  40 år
John K. Jensen  40 år

Aktiviteter 1, kvartal 2020:
Februar:
Brodreaften d. 6. februar kl. 19.30
Bankoaften.
Sted- Veldbækvej
3 spilleplader – kaffe og småkage kr. 65.00
Ekstra plader kr. 10.00
Familie og venner er velkommen.
Tilmelding til Leif Mikkelsen 
via mail: drosser@mail.tele.dk   

Marts:
Brodreaften 5. marts kl.19.00 
Ude af huset, nærmer information tilgår.
Tilmelding til Leif Mikkelsen 
via mail: drosser@mail.tele.dk   

April:
Generalforsamling 2. april kl.18.30 på 
Veldbækvej.
Afholdes i henhold til selskabets love § 14.
Forslag til generalforsamling sendes til 
formanden senest 1. marts.2020
Spisning: Skibberlabskovs med tilbehør 
kr. 65.00-
Tilmelding til Leif Mikkelsen 
via mail: drosser@mail.tele.dk   

Holdkapskydning 2020, onsdag d. 22. 
april kl. 19.00
Sted: Kirkegade 1b Alslev 6800 Varde

Der dystes i 3-mands hold på kal. 22. rifler
Der må ikke skydes med egne våben.
Pris kr. 100.00, der dækker skud øl/vand 
samt kaffe og brød.
Seneste tilmelding 1. april.
Tilmelding til Leif Mikkelsen 
via mail: drosser@mail.tele.dk 

Maj: 
Mindehøjtidelighed 4. maj kl. 18.45 Grav-
lund.
Kransenedlægning for befrielsen efter 2 
Verdenskrig
Der opstilles faneborg med deltagelse fra 
soldaterforeninger og Korps og hjemme-
værnet, alle er velkommen. 
Sommer pause indtil september 2020

Leif

generalforsamling 
Lørdag den 22. februar 2020

På   Industrivej 2, ovenpå, kl. 13.00  
Dagsorden:  
1. Formandens velkomst og gennemgang  
 af dagsordenen 
2. Valg af dirigent 
3. Formanden aflægger beretning,   
 herunder: 
     Uddeling af jubilæums tegn  
     Nye medlemmer bydes velkommen  - 
4. Kassereren Henning Nielsen 
 fremlægger revideret regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag 
 Eventuelle forslag skal være 
 formanden i hænde senest 15.02.2020 
7. Valg 
 Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af suppleant,  
 Valg af revisor,
     Valg af revisorsuppleant 
9. Evt. 
Efter generalforsamlingen er foreningen 
vært ved ”Gule ærter” samt 1 øl eller 1 
snaps   Vi håber – som sædvanlig – på 
et stort fremmøde til en hyggelig og god  
eftermiddag. 
 

Med venlig hilsen 
Forsvarsbrødrene for Grindsted og Omegn 
    Britta Jørgensen 
Kontingent kr. 200,00 for 2020 bedes 
indbetalt på konto 8210 745867073 
HUSK Påfør navn .

 Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen den 28. november 
indledtes med formandens velkomst, hvor-
efter fanen blev ført ind.

Der blev udbragt et nifoldigt leve for 
hendes majestæt Dronningen, hvorefter 
kongesangen Kong Kristian blev sunget.

Efter spisningen af kogt torsk eller wie-
nerschnitzel, kunne generalforsamlingen 
begynde.

Til dirigent valgtes Gunnar Christensen, 
der kunne konstatere, at generalforsam-
lingen var indkaldt korrekt og var beslut-
ningsdygtig. 

Efter formandens beretning var der til-
deling af hæderstegn, modtagerne var: 

60 år Egon Stephansen, 50 år Kurt  
Friborg Pedersen der desværre ikke kunne 
være til stede, og 25 år Bruno Udby  
Andersen.

Regnskabet blev fremlagt af kassereren, 
der fremviste et lille overskud. Regnskabet 
blev godkendt uden bemærkninger.

På grund af ændringerne af kontingent-
betalingen, skulle der ske en ændring af 
selskabets love § 5.

Indbetalingsmåden er fremover en di-
rekte bankindbetaling.

Ændringsforslaget blev fremlagt af se-
kretæren og blev vedtaget uden bemærk-
ninger.

Til bestyrelsen genvalgtes Jens Ove 
Toftgaard og Per Ankerstjerne og nyvalgt 
blev Bernt Christensen.

Der var nyvalg af Malene Olesen som 
suppleant til bestyrelsen.

Der var genvalg af fanebærer Klaus Jør-
gensen og suppleant Jens Høst.

Der var genvalg af revisor Leo Skaaning.
Der var genvalg af revisorsuppleant 

John Nørgaard.
Generalforsamlingen sluttede med, at 

der udbragtes et leve for Selskabet De dan-
ske Forsvarsbrødre for Herning og omegn.

Herefter blev fanen ført ud.

Kontingent indbetaling
Generalforsamlingen i 2018 besluttede, 
at kontingentet fremover ikke skal betales 
via giro men derimod direkte til selskabets 
bankkonto, der er: Handelsbanken i Her-
ning. Reg. Nr. 7620 Konto nr. 6507881

Grindsted & Omegn
Stiftet: 28.02.1943

Formand: Jørgen Mark
Sjælsøvej 2 · 7200 Grindsted
Telefon 26 30 49 34
Email: jorgen.v.mark@gmail.com

Kasserer: Henning Nielsen
Havrevænget 10 · 7200 Grindsted
Telefon 31 17 17 45
Email henning-michael@hotmail.com

Herning & Omegn
Stiftet: 23.07.1887

Formand: Jens Ove Toftgaard
Bakkevej 18, · 7620 Lemvig
Telefon 61 41 67 93
Email: jens@toftgaard.net

Kasserer: Frans Simmelkjær
Bøgens Kvarter 141 · Gullestrup
7400 Herning
Telefon 97 22 23 87
Email: flagerbo@hotmail.com



SIDEN SIDST
Foreningen afholdt hyggelig bowlingaften 
mandag den 7. oktober 2019 i Ebeltoft 
Bowlingcenter, hvor også koner/kærester 
igen kunne deltage. 

I alt 14 tilmeldte, fordelt på fire hold, 
dystede med godt sving i kuglerne. De 
individuelle præstationer svingede noget i 
kvalitet, hvilket som vanligt affødte god-
modige ”stikpiller” – alt i en hyggelig ånd. 

Vinderholdet bestod denne gang af 
Thyge Thygesen, Svend Erik Sørensen 
og Jens Jørn Holgaard med højeste gen-
nemsnitsseriescore på 141,6 points, og de 
modtog alle en fin æske chokolade. Høje-
ste personlige seriescore fik Jens Jørn Hol-
gaard med 176 points, og han modtog en 
flaskegave for det fine resultat.

To større arrangementer
Bestyrelsen har siden midt i foråret – i et 
godt samarbejde med Ebeltoft Handels-
standsforening, Danmarks-Samfundets 
Lokalkomité Syddjurs, Ebeltoft Marine-
forening og med økonomisk støtte af Syd-
djurs Kommune – været i gang med plan-
lægning af to større arrangementer, nemlig 
75-året for Danmarks befrielse den 4. og 5. 
maj 2020, samt 100-året for Genforenin-

gen i 1920 og Valdemarsdag den 15. juni 
2020, og generelt går alt godt fremad.

8. Kreds

Ebeltoft
Stiftet: 01.04.1876

Formand: Paul Erik Nielsen
Solvangsvej 8 · 8400 Ebeltoft
Telefon 40 23 07 14
Email: p.e.n.solvang@privat.tele.dk

Kasserer: Jan Behrens Jensen
Jeppe Åkjærsvej 19 · 8400 Ebeltoft
Telefon  60 46 34 43
Email: jnbjn@privat.dk
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Kære Forsvarsbrødre i 8. Kreds
Kredsen

Der blev afholdt formandsmøde i Viborg den 5. december.  
Referatet er udsendt. Siden mødet er vi allerede gået i gang med at 
anskaffe en ny kredsfane som måske er klar til brug i juni måned. 
Hvis der er mulige sponsorer derude i kredsen, hører vi gerne om det.

Det kommende kredsmøde i Hinnerup er aftalt til gennemførelse 
lørdag den 16. maj 2020 som et formiddagsmøde. Indkaldelse ud-
sendes forventeligt i marts. 

Som I ved sørger Kaj Møller fra DFB Viborg altid for alt det 
praktiske til vores møder i Viborg. I år har en han fået en lille  
påskønnelse i form af en julekurv, som blev overbragt til Kaj af 
undertegne før jul. 

Forsvaret 
For et år siden skrev jeg om de verserende personalesager om  
nepotisme med mere i Forsvarsministeriets regi og mit ønske for 
Forsvaret var dengang, at sagerne så hurtigt som muligt kunne 
blive opklaret og derefter løst på ordentlig vis. 

Hvad der siden er stødt til af af ulovligheder inden for Forsvars-
ministerens myndighedsområde er himmelråbende. I min optik er 
nogle af disse forhold muliggjort fordi vi har en etat uden ordentlig 
styring. Den organisationsændring i Forsvaret, der blev indledt for 
8 år siden, har måske været i orden inden for det rent militære  
område. Men jeg kan ikke se det virker inden for de øvrige områ-
der, i en struktur, der nok er kommet for at blive uanset hvad der 
måtte ske.

Jeg håber derfor for det første, at man får gjort op med de  
formastelige, der angiveligt har svindlet og bedraget. Jeg håber for 
det andet, at man nu får etableret ordentlige styrings- og kontrol-
værktøjer, der kan håndtere den stuktur hvor de civile regnedrenge 
sidder på topposterne.  

Hvis vi ser på de rent militære opgaveløsninger, er det en fornø-
jelse at iagttage hvor utroligt meget så relativt få kan levere, både 
ude og herhjemme. Hatten af for det til alle værn.

Verdensordenen
For et år siden skrev jeg om Kinas første egenproducerede hangar-
skib. Den 17. december blev der hejst kommando i dette krigsskib. 

 Billedet er fra kommandohejsningsceremonien, som blev ledet af 
Kinas præsident.

Vi mangler nu at se en koordineret træningsindsats før vi ved 
hvilken operativ kapacitet vi reelt står over for. 

I mellemtiden ses der store begrænsninger i de amerikanske 
budgetter til den amerikanske flåde inden for det område, der skal 
bringe US Navy hangarskibsflåde ind i fremtiden. En udvikling, 
der har betydning for vores fremtidige sikkerhed. Det er mit håb, 
at man finder den rette vej inden for såvel dette vigtige område 
og andre vigtige områder, som f.eks. supersoniske våbensystemer 
hvor Rusland nu rasler med sablen.
Alle Forsvarsbrødre, ønskes et fortsat godt 2020.

Med de venligste broderhilsener.
Finn Henneberg Bay

Kredsformand 8. Kreds

På ret kurs med to arrangementer

NYTÅRSHILSEN
Når denne udgave af  FORSVARSBRO-
DEREN tages i hånden og læses, er vi kom-
met en god måneds tid ind i det nye år. Be-
styrelsen benytter herved lejligheden til at 
ønske alle brødre, deres familiemedlemmer 
og øvrige pårørende et godt nytår – 2020. 

ÅLESPISNING
Fredag den 1. november afholdt vi den 
årlige ålespisning i lokalerne i Lindeallé 
med godt 30 deltagere. 

Også i år indledtes aftenen med et fore-
drag. John Kousgaard fra Skjern fortalte 
om sit liv. Han indledte med at sige: ”Mit 
foredrag kalder jeg MIT LIV. Jeg er født 
i 1953 og er nu pensionist, og måske har 
min tilværelse ikke været så meget ander-
ledes end mange andres. Alligevel har jeg 
været med i så mange hændelser, at jeg 
kan fortælle om dem som et eksempel på 
et udadvendt og til tider farefuldt liv, som 
har givet mig en masse uundværlige ople-
velser med i tilværelsen”.

John Kousgaard blev som ung hurtigt 
interesseret i de historiske begivenheder, 

som i 1960´erne og 70´erne fik afgørende 
betydning på dagsordenen verden rundt. 
Han nævnte, hvorledes Cubakrisen og 
mordet på præsident Kennedy havde gjort 
indtryk på ham og senere Seksdageskrigen 
og Yom Kippur-krigen.

Fra venstre ses John Kousgaard og 
formanden Max F. Nielsen.

Som 18-årig meldte John Kousgaard sig 
ind i Hjemmeværnet, og to år senere kom 
han i militæret og ind på MP-skolen. Han 
blev næstkommanderende i et hjemme-
værnsdistrikt i en alder af 26 år.

Foredraget indeholdt mange spændende 
højdepunkter fra John Kousgaard deltagel-
ser i militære aktiviteter så vel indenlands 
som i udlandet. Hans første faldskærms-
spring med landing på en befærdet vej i 
en skov og hans tandem-udspring som 65-
årig med sin datter er trods alt nok nogle 
af de mere fredelige hændelser.  I 1976 var 
han udsendt til Cypern.

Han fortalte videre om strabadserne og 
kravene om stor udholdenhed i sit arbejde 
som figurant ved store hårde øvelser i Oks-
bøllejren, i Slovakiet og med frømænd i 
Nordnorges ugennemsigtige snefygninger 

med meget lave temperaturer.
John Kousgaard berørte også sit civile 

liv med blandt andet arbejdet i bankverde-
nen. Han har nu en forretning i Skjern.

Det var et meget fængslende foredrag 
om en persons tilvalg og liv med spæn-
ding, der ofte var forbundet med udfor-
dringer til kanten.

Klokken 19 serveredes ålene, og da 
spisningen var færdig, var amerikansk lot-
teri på programmet. Derefter fortsatte det 
hyggelige samvær med en god snak om-
kring bordene.

FØDSELSDAGE
Robert Hansen, 25. februar, 70 år
Jens O. Nielsen, 28. februar, 70 år
Hans P. Moss, 3. maj, 70 år

KOMMENDE AKTIVITETER
GENERALFORSAMLING

Der vil blive indkaldt til generalforsamling 
via en særlig skrivelse med dagsorden til lør-
dag den 14. marts kl. 16.00. Som sædvanligt 
holdes generalforsamlingen i Lindeallé. 

   Efter generalforsamlingen er forenin-
gen vært ved aftensmaden. Menuen består 
af gule ærter med tilbehør.

ADRESSEÆNDRING
Meddel venligst adresseændring til besty-
relsen ved flytning. På den måde sikrer du, 
at FORSVARSBRODEREN og meddelel-
ser i papirudgave fra bestyrelsen når frem 
til din nye adresse.

På bestyrelsens vegne
Med broderlig hilsen

Hans Moss

Ølgod & Omegn
Stiftet: 06.07.1911

Formand: Max Fast Nielsen
Skrænten 7 · 6870 Ølgod
Telefon 23 65 49 55
Email: maxfastnielsen@gmail.com

Kasserer: Flemming S. Petersen 
Svanehøjvej 19 Gårde · 6870 Ølgod 
Telefon 40 16 22 86
Email: svanehoj19@gmail.com

 
 
 
 
 
                    

Fugleskydning.
Søndag d. 22. marts, afholdes der fugleskyd-
ning på skydebanen under Brædstrup Skole.

Skydningen åbnes med det første skud 
fra sidste års Fuglekonge.Efter skydningen 
uddeles der hæderstegn.

Generalforsamling
Torsdag d. 16-04-2020, afholdes der ge-
neralforsamling på Tinghuset i Brædstrup.

Generalforsamling ifølge lovene.
Nærmere information angående fugle-
skydning og generalforsamling følger.

Fødselsdage
80 år. Wisti Schulz. 70 år. Niels Bøje Hansen.
Forsvarsbrødrene i Bakkelandet ønsker 
hjertelig tillykke.

Alle brødre ønskes en rigtig glædelig 
jul, samt et godt nytår.

P.b.v.Leif Sørensen

Bankospil
Den 07. November afholdt Selskabet vores 
årlige bankospil, med et pænt lille overskud.

generalforsamling 
Husk selskabets ordinære generalforsam-
ling torsdag den 27. feb. i hjemmeværns-
gården kl 19:30

Fra kl. 18:00 serveres gule ærter med  
tilbehør for kun 150 kr. Så mød nu  
talstærkt op.

Fødselsdage
Thomas Thomsen - 09. november  75 år
Ulrich Rosendahl - 13. december  70 år
Kirsten Sørensen - 24. januar  75 år

Mbh. Jørgen Sørensen / sekretær

7. Kreds

Bakkelandet
Stiftet: 27. 10. 1878

Formand: Jørgen Engelbreckt
Østervænget 15, Nim · 8740 Brædstrup
Telefon: 75 67 12 13 · 40 75 42 13
Email: engelbreckt@c.dk

Kasserer: Jens Chr. Frandsen
Sillebjergvej 2 · 8740 Brædstrup
Telefon: 20 15 23 61
Email: jenschrfrandsen@gmail.com 

Vejle & Omegn
Stiftet: 05.11.1881

Formand: Erik Jacobsen
Kirsten Piilsvej 29 · 7100 Vejle
Telefon 75 82 91 85 · 51 25 85 16
Email: eipiilsvej@gmail.com

Kasserer: Jørgen Sørensen
Falkevej 6 · 7100 Vejle
Telefon 40 89 04 87
Email: jksfalk@gmail.com



Viborg & Omegn
Stiftet: 5.1.1889

Formand:  John V. Nielsen
Poppelvej 24 · 7470 Karup
Telefon 97 10 16 34 ·  30 25 02 10
Email: jvn@nielsen.mail.dk

Kasserer: Kaj Møller
Mimersvej 25 · 8800 Viborg
Telefon 86 62 30 16

Våbeneftersyn 
Der er to restanter.

Kommende aktiviteter
Bowling

Vi arrangerer bowling igen den 25. februar 
i 2020. Venligst tilmeld jer til Kaj Møller 
senest den 22. februar. Herunder kan I 
sige, om I vil deltage i den efterfølgende 
spisning.

Vi ses på banen under Tinghallen kl. 
18.00 den pågældende aften.

Skydning
Kirkebækvej 92, 8800 Viborg
Første og tredje tirsdag hver måned i  
vintersæsonen.

Skydningerne på Kirkebækvej 92 er et 
tilbud til alle brødre. En lille opfordring 
til jer, der ønsker at skyde, samt jer, der 
har våben, til at møde frem, så vi kan gøre 
os gældende til firkantskydningen den 17. 
marts. Prisen pr. gang er kr. 30 for 25 skud, 
med elektronisk markering pr. skud og 
printning af det samlede resultat.

Bestyrelsesmøder 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 10. 
marts 2020 klokken 19.00.

Generalforsamling
Generalforsamling 2020 afholdes den 19. 
marts klokken 18.00 i hjemmeværnscente-
ret på Livøvej nr. 6, 8800 Viborg. Tilmel-
ding til spisning til Kaj Møller tlf. 8662 
3016 eller et andet bestyrelsesmedlem se-
nest den 10. marts.

Vi glæder os til at se jer der. Der vil 
være de sædvanlige retter og drikkevarer, 
forventeligt med leverandøren fra sidste 
år. Vi regner med en kuvertpris på cirka 
125 kroner.

Dagsorden til generalforsamlingen, 
punkt 1 til 9:

1. Fanen føres ind. Kongesangen.
2. Velkomst. 
2.1. Ryes Brigade.
2.2. Broderbrev.
2.3. Hæderstegn.
3. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
4. Formanden aflægger beretning.

5. Kassereren aflægger revideret regnskab  
    og budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag til behandling 
   (Indsendes senest d.10. marts 2020 til
   formanden).
8. Valg til bestyrelsen m.v.:
Jørgen Jensen (modtager ikke genvalg).
Niels Møller Christensen 
(modtager genvalg).
Thorben Sparre (modtager genvalg)
Valg af suppleant.:
Kaj Møller (modtager genvalg).
Valg af revisor.
Harry Vig (modtager genvalg).
Valg af revisorsuppleant 
Poul Erik Egholm (modtager genvalg).
Valg af Fanebærer.:
Knud H. Bay (modtager genvalg).
Valg af Vicefanebærer.:
Harry Vig Laursen (modtager genvalg).
9. Eventuelt.

Skydning
Firkantskydning. Der afholdes firkant-
skydning på 15 meter bane den 17. marts 
2020 Kirkebækvej 92, Viborg. Tilmelding 
til firkantskydningen til skydeudvalgsfor-
mand Jørgenr Jensen tlf. 20 81 17 77.

4. maj
Der er planlagt en markering af 75 året for 
befrielsen med alsang på Nytorv og guds-
tjeneste i Viborg Domkirke. 

Da dette arrangement falder tidsmæssig 
sammen med DFB og soldaterforeninger-
nes traditionelle 4. maj arrangement, vil 
der blive tale om et samarbejde. Den en-
delige tidsplan er ikke endelig vedtaget, så 
der henvises desangående til dagspressen.

Runde fødselsdage
90 år
10 april: Flemming B. Nielsen, Vejrumbro

85 år
19. december: Karl E. Carlsen,  
                        Bjerringbro

80 år
16. april: Ole Engelbrecht Pedersen, 
               Viborg
16. juni: Hans Peter Jensen, Knudstrup

75 år
7. februar: Jørgen P. Juul, Viborg
24. marts: Kaj Møller, Viborg
18. april: John V. Nielsen, Karup
15. oktober: Leo Jensen, Viborg
31. oktober: Gunner B. Pedersen, Karup
3. december: Peder Korshøj, Rødkærsbro

60 år
3. maj: Niels P. Møller, Mønsted

50 år.
14. februar: Anders Jacobsen, 
                    Choszczno, Polen

Vi kipper med flaget. 

Med de venligste broderhilsener
John V. Nielsen

60 brødre til fugleskydning

2524

AKTIVITETSKALENDER indtil 
31. marts 2020

INDENDØRS FUGLESKYDNING
Lørdag den 8. februar 2020 afvikles in-
dendørs fugleskydning i Marinestuen i 
Ebeltoft, og skydningen starter kl. 13.30. 
Se annoncering i foreningsprogram og i 
Ebeltoft Folketidende.

GENERALFORSAMLING
Mandag den 16. marts 20 kl. 19.15 afhol-
des foreningens ordinære generalforsam-
ling i Marinestuen i Ebeltoft. 
Dagsorden: Hæderstegn, dirigent, be-
retning, regnskab, kontingent, indkomne 
forslag, fugleskydning, valg, og eventuelt. 

Der serveres gule ærter med flæsk og 
pølse eller smørrebrød fra kl. 18.00, dette 
formedelst kr. 80 pr. kuvert. Tilmelding til 
spisning skal ske til formanden eller kas-
sereren senest den 11. marts 2020. 

Se annoncering i foreningsprogram og i 
Ebeltoft Folketidende.
Foreningens program 2020/2021 med nye 
”dagsbefalinger” udsendes til medlem-
merne snarest muligt efter generalforsam-
lingen.

På bestyrelsens vegne.
Paul Erik Nielsen

Formand/sekretær

Juleskydning
Lørdag d. 16. nov. mødte 24 brødre op. Vi 
startede med rundstykker og kaffe. Deref-
ter startede skydningen kl. 10.05. Tillykke 
til de dygtige skytter.

Efter skydningen gik vi til julefrokost 
kl. 13.00, som var oppe i aulaen, hvor vi 
fik mad fra Ærlig Mad (super).

Kommende arrangementer
Tirsdag d. 4. februar
Generalforsamling, Inside kl. 18.00

Lørdag d. 14. marts.
Vinterskydning, Skovvangsskolen kl. 9.00

Til sidst vil bestyrelsen ønske godt Nytår 
og tak for 2019
Håber at se mange til vores arrangementer 
i 2020

Et lykkebringende Nytår  
til jer alle

Vi har nu vænnet os til at skriver 2020 og 
kan glæde os til et helt år med en masse 
nye udfordringer.

Der er udfordringer for bestyrelsen og 
selskabet. Der er en større afgang end til-
gang. Vi forventer en kontingentstigning 
på kr. 27 til Forsvarsbroderen og kr. 3 til 
selskabet. I alt kr. 30. Bestyrelsen har til-
passet sig økonomisk med en række be-
sparelser, men vi må konstatere, at en stig-
ning i kontingent i 2020 ikke kan undgås. 
Derfor vil vi opfordre medlemmerne til på 
den kommende generalforsamling at være 
behjælpelige med at finde en løsning.

Ved valg til bestyrelsen har vi et kendt 
problem med at finde nogle, som vil væl-
ges. Der er også en manglende tilslutning 
til aktiviteterne, hvilket måske skyldes den 
høje gennemsnitsalder i selskabet. Arbej-
det i bestyrelsen er jo det samme uanset 
hvor mange, der deltager. En udflugt og 
foredrag har måttet aflyses. Heldigvis har 
begge fanebærerne, på trods af høj alder, 
været meget aktive. De vil dog gerne af-
løses. Derfor vil bestyrelsen opfordrer alle 
til at fremkomme med jeres holdning vedr. 
selskabet på den kommende generalfor-
samling.

MBH. John V. Nielsen   

Siden sidst

Til bowling den 12. november deltog 4 
brødre i Tinghallen. De 4 fordelte sig over 
2 baner, hvor det bedste hold vandt et glas 
øl til alle på holdet. Vinder fik totalt 643 
point. Efterfølgende var der biksemad.

Hammel & Omegn
Stiftet: 7.1.1894

Formand: Rasmus Kaa Rasmussen
Silkeborgvej 147, Røgen · 8472 Sporup
Telefon 21 90 43 86
Email: kaa1167@yahoo.dk 

Kasserer: Hanne Pedersen
Blåmunkevej 6 · 8450 Hammel
Telefon 86 96 10 81 · 21 65 06 57
Email: palles@privat.dk

Hygge til julefrokosten

Denne annonce 
kan blive din.
Kun kr. 800,- 
4 nummer kr. 2.200,-
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Placeres under selskabssiderne
(b: 55 mm, h: 75 mm)



GENERALFORSAMLING
Tirsdag aften den 6. november genlød den 
nordlige del af cafeteriet på Almegårds 
Kaserne af hyggesnak og latterudbrud.

Hvorfor ? – selvfølgelig fordi det var på 
denne aften, at den årlige generalforsam-
ling fandt sted.

Klokken lidt over 18 lykkedes det for-
mand Kurt Jørgensen at få de 30 brødre til 
at tie stille (for en stund), således at han 
kunne byde velkommen og åbne general-
forsamlingen, og da man ikke skal lave 
om på gode traditioner blev sangen: ”I alle 
de riger og lande…” afsunget med dybe 
mandsstemmer.

Velkomst

Der hyggesnakkes
 

Som afslutning på åbningsceremonien 
mindedes man de brødre der i årets løb var 
gået til ”Ryes Brigade”. 

Næstformand Frank Graversen blev 
uden modkandidater valgt til dirigent, og 

trods et enkelt ”kiks” i varslingen, godtog 
medlemmerne at den var lovligt indvarslet.

På god demokratisk vis, ”valgte” diri-
genten Carsten Seier og Jens O. Pedersen 
som stemmetællere, da der ellers ikke var 
nogen der ville påtage sig dette belastende 
hverv.

3. punkt på dagsordenen var besty-
relsens beretning, som du kan læse på 
hjemmesiden:www.forsvarsbrødreneborn-
holm.dk under fanebladet BESTYREL-
SEN, samme sted som referatet ligger.

Efter beretningen påpegede Jens O. Pe-
dersen, at det er alles ansvar for alle brødre 
at skaffe nye medlemmer, men at bestyrel-
sen har en særligt opgave heri.

Dernæst var det skydeafdelingsformand 
Ebbe G. Hansens tur til at aflægge beret-
ning, og han takkede de trofaste skytter 
der møder frem hver mandag og skaber en 
hyggelig stemning og god konkurrence i 
skydekælderen på Østre Skole.  

Han roste skytterne for, uden at kny, at 
acceptere en øget egenbetaling, idet Rønne 
Skytteforening har pålagt os at betale 25 % 
af udgifterne til et nyt alarmsystem.

Der lyttes intenst 

Dernæst ønskede han endnu en gang Kurt 
Zarzycki tillykke med titlen som Fugle-
konge, og ønskede at der var flere frem-
mødte til Fugleskydningen i 2020, idet 
årets fremmøde var lidt ”tyndt”.

Desværre var der ikke kun gode nyhe-
der fra Ebbe, idet han oplyste, at på grund 
af stigende administrativt arbejde stopper 
han som formand for skydeafdelingen 
med udgangen af denne sæson ☹

Han vil dog fortsat komme i skydekæl-
deren som ”menig hjælper”, det samme vil 
han være på Skt. Hans aften.

Det blev i forbindelse med Ebbes af-
gang oplyst, at der måske er en ny formand 
på vej.

Jens O. Pedersen spurgte om bestyrel-
sen havde en ”plan B”, hvis Østre Skole 
sælges og man skal flytte skydningen til 
Nylars eller Aakirkebyhallerne.

Dirigenten oplyste at ”Interessegrup-
pen for Østre Skole som foreningshus” 
er tilskrevet om vores holdning, og at den 
tilfældigvis holdt møde med Kultur- og 

Fritidsudvalget samme aften.
Carsten Seier overtog som formand for 

Dartafdelingen dernæst talerstolen og tak-
kede det lille men stabile antal faste spil-
lere der trofast møder i broderstuen hver 
onsdag.

Carsten Seier

Han oplyste at afdelingen kører stille og 
roligt, og opfordrede endnu en gang flere 
brødre til at afse en onsdag aften og be-
søge Broderstuen, for at se hvor hyggeligt 
de har det.

Sekretær Sven-Erik Sørensen gennem-
gik i detaljer det forhåndsomdelte regn-
skab, og sluttede med at konstatere at vo-
res formue er faldet med 25 %.

I samme moment er vores medlems-
kurve nedadgående og sammen med 
manglende indtægter fra Skt. Hans aften, 
kan dette få konsekvenser for afholdelsen 
af arrangementer i fremtiden, hvor der kan 
blive tale om større egenbetaling.

Der var ingen bemærkninger til regn-
skabet, og bilagskontrollant Ib Larsen 
roste kasserer Jette Aagaard for et flot og 
overskueligt stykke arbejde.

Regnskabet gennemgås
Efter alle fremlæggelserne var det tid til 

valg, hvor Kurt Jørgensen blev genvalgt 
som formand uden modkandidater.

Ingen af de tre siddende bestyrelses-
medlemmer, Jette Aagaard, Sven-Erik Sø-

10. Kreds

Bornholm
Stiftet: 05.11.1881

Formand: Kurt Jørgensen
Hallandsvej 2, 3700 Rønne
Telefon: 21 18 72 37
Email: ku-j@youmail.dk

Fungerende Kasserer: Kurt Jørgensen
Hallandsvej 2, 3700 Rønne
Telefon: 21 18 72 37
Email: ku-j@youmail.dk

www.forsvarsbrødrenebornholm.dk
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Referater: 
fra november, december 2019 

og januar 2020
 

5. oktober: vi fejrede vor 160 års stiftelses-
fest på Scandic Hotel i Århus C. Det var en 
kanon fest med rigtig lækker mad, dejlig 
musik alle var i højt humør, så det var helt 
igennem en rigtig vellykket aften.

11. november: Jeg var en tur i mindepar-
ken. Som bekendt, indstillede man sidste 
år arrangementet. Der var alligevel en del 
der havde fundet forbi omkring kl. 11.00.

29. november afholdt vi julefrokost på  
Raadhus cafeen.. Det var en rigtig god  
frokost, jeg tror alle fik hvad de kunne 
spise og drikke.

 
 Kontingent for 2020

Kontingentet kr. 250,00 for 2020 bedes 
indbetalt på vor konto: 1551 0011329691 
inden 15. februar 2020. Medlemmer af 
skyttelavet indbetaler som vanligt direkte 
til skyttelauget. 

 Hilsen Kassereren. 
 

Formandens beretning vil blive sendt på 
mail. Der er enkelte der ikke har en mail 
adr. De vil modtage den per post.

Hilsen Kai Skovvang/fmd.
 
Arrangementer i februar, 

marts og april

26. februar kl.19.00. Keglespil i Christi-
ansbjerg Hallen.

 Pris kr. 100,00 incl. 2 stykker mad efter 
spillet. Der er som vanligt fine præmier til 
1.2.3. bedste spiller. Vi spiller i 2 rækker 
en for brødre og en for påhæng.

Tilmelding senest 8. februar til Leif Juul 
23 36 37 41 eller Kai Skovvang 86 17 41 84

 

27. marts kl. 18.00 åle spisning på Bonde-
huset i Saxild Strand. Pris kr. 250.00. Der 
er som vanligt: Sild med karry og løg, ål 
ad libitum og pandekager med is.

 Eventuelt, hvis man ikke spiser ål kan 
man i stedet få Wienerschnitzel, samt 1 
øl/vand og 1 snaps. Tilmelding senest 15. 
marts til Leif Juul 23 36 37 41 eller Kai 
Skovvang 86 17 41 84. 

 
Generalforsamling 2020

Der indkaldes til generalforsamling den 6. 
april kl. 18.00 i hjemmeværnets lokaler på 
Grimhøjvej 1, i Brabrand. 

Generalforsamlingen vil blive afholdt 
i henhold til vedtægterne. Se udsendte 
mail først i januar 2020. Hvor formandens 
skriftlige beretning også er medsendt. 

På gensyn
Kai Skovvang/fmd.

Fødselsdage 
Vi ønsker hjertelig tillykke til:
85 år:
7. marts: Ib Balshøj Madsen
80 år:
19. april: Kaj Gert Svalø
75 år:
7. februar: Knud Bejder
13. april: Søren O. Pontoppidan
Forsinket til Eric Maarvig  75 år og Per 
Jessen-Klixbull
Til lykke – Til lykke – Til lykke

Hæderstegn
Følgende er berettiget til hæderstegn, som 
følger:
10 år:
Mogens Hempel
Henning Jensen
25 år:
Arne Preeus
Som vanligt udleveres hæderstegn umid-
delbart før generalforsamlingen.

Våbenbrødreforeningen Aarhus
Stiftet 1.10.1859

Kontor: 
Holme Møllevej 24D. ·8260 Viby J.
Kontortid: 1. mandag i måneden
Kl. 13.00 - 15. 00
Telefon 86 12 04 85
E-mail: aarhus.vbf@gmail.com
Danske Bank, reg. nr. 1551 konto 0011329691
Benyttes ved indbetalinger

Formand: Kai Skovvang
Telefon 86 17 41 84
E-mail kaiskovvang@gmail.com

Kasserer: Torben Bay-Johansen
Telefon 21 76 59 83
E-mail bay.johansen@gmail.com

2. februar Slaget ved Mysunde 1864
5. februar Hendes Kongelige Højhed  
 Kronprinsesse Mary
6. februar Hendes Kongelige Højhed  
 Prinsesse Marie
11. februar Stormen på 
 København 1659
2. april Slaget på Reden 1801
5. april Palmesøndag. 
9. april Besættelsesdagen. 
 Der flages på halv stang 
 til kl. 12.00, herefter på 
 hel stang.
9. april Skærtorsdag
10. april Langfredag.
 Der flages på halv stang  
 hele dagen.
12. april Påskedag.
13. april 2. Påskedag
16. april Hendes Majestæt   
 Dronningens fødselsdag.
18. april Slaget ved Dybbøl 1864
29. april Hendes Kongelige Højhed  
 Prinsesse Benedikte

FLAGDAGE

Denne annonce 
kan blive din.
Kun kr. 800,- 
4 nummer kr. 2.200,-

Annonce modul 3
Placeres under selskabssiderne
(b: 55 mm, h: 75 mm)



rensen og Jens-Christian Jensen ønskede 
genvalg.

Dette efterlader foreningen i en krise, 
idet der jfr. vedtægterne skal være mini-
mum 4 bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanterne Henning Folkmann 
Staack og Søren ”Blik” Petersen rykkede 
derfor op som fuldgyldige medlemmer, og 
da Søren Kofod Jansson også meldte sig 
på banen, består bestyrelsen nu af 5 med-
lemmer, så der er fortsat rigeligt plads til 
DIG…….
Den endelige konstituering blev således: 
Formand: Kurt Jørgensen
Næstformand: Frank Graversen
Kasserer: Kurt Jørgensen (fungerende)
Sekretær: Søren Kofod Jansson
Hjemmeside: Villy Jensen
Suppleant: Carsten Seier

Jens O. Pedersen erstattede Palle Stein-
lein som bilagskontrollant (revisor) og 
Finn Carlsen blev valgt som bilagskontrol-
lantsuppleant.

De 5 fanebærere er fortsat Frank Gra-
versen, Søren ”Blik” Petersen, Finn 
Carlsen, Søren Kyhn Jørgensen og Sven-
Erik Sørensen.

Under eventuelt opfordrede både Ib 
Larsen og Jens O. Pedersen bestyrelsen til 
at være langt mere synlig i pressen, både 
med omtale af arrangementer men også 
med kommentarer til forsvarsrelaterede 
emner, et tiltag som begge mente kunne 
skabe mere opmærksomhed om forenin-
gen og skaffe flere medlemmer.

Derefter kunne dirigenten afslutte gene-
ralforsamlingen og beordre pause, mens 
der blev gjort klar til et af aftenens andre 
højdepunkter: DE GULE ÆRTER

Kø ved ærterne

- Og de nydes

Da alle havde taget for sig af ærterne 
mindst to gange – nogle endda tre – og de 
var fortæret, var det tid til kaffe og småka-
ger og det formelle.

Preben Jensen var desværre den eneste 
der skulle optages som ny broder, men han 
fik naturligvis overrakt emblem og broder-
brev på festligste vis.

Broder Preben Jensen

Dernæst skulle de tilstedeværende af årets 
jubilarer hyldes:

10 års anciennitetsmedalje til Bent 
Clausen og Frank Graversen og 25 års til 
Carsten Seier.

Bent og Frank

Carsten Seier.

40 års medalje til Claus Westh Olsen.

Claus Westh Olsen

Som afslutning på hædersbevisningerne 
blev Ebbe G. Hansen under stort og takst-
faldt bifald udnævnt til foreningen 28. 
æresmedlem.

Æresmedlem nr. 28 

Som afslutning på denne hyggelige aften 
blev der – traditionen tro – ”Jeg elsker de 
grønne lunde… ” afsunget med føromtalte 
dybe mandsstemmer. 

JULEAFSLUTNING I 
SKYDEAFDELINGEN

Igen en af de traditioner der absolut ikke 
kan laves om på, er at skydeafdelingen den 
sidste mandag i november måned holder 
juleafslutning.

Som det fremgår af billederne, gik in-
gen sultne fra bordet og efter hyggesnak 
og fortæring af den gode mad, var det tid 
til at finde raflebægrene frem, en aktivitet 
der fylder meget i afdelingen.

God julemad 

Julehygge
Næstformand Frank Graversen oplyser, 

at raflingen foregik på vanlig måde, med 
kærlig mobning og vittigheder som ikke 
egner sig til genfortælling i nærværende 
sobre blad.

MANDAG den 6. januar kl. 19.00 er ju-
lepausen slut, og det vil igen brage løs i 
skydekælderen under Østre Skole.

INTERESSANTE SKYDEDATOER
Skydeudvalget meddeler at de mest inte-
ressante datoer i 2020 er følgende:

Mandag den 10. februar hvor der er 
BLINDSKYDNING !!

Mandag den 24. februar afholdes FEST-
SKYDNING, og så den mest spændende, 
nemlig mandag den 16. marts hvor der af-
vikles MESTERSKABSSKYDNING.

Kom ned i skydekælderen og træn, så 
kunne det jo være DIG der løb med titlen ☹

Mandag den 23. marts afholdes den 
festlige sæsonafslutning, og så er der kun 
én aktivitet tilbage nemlig FUGLESKYD-
NING søndag den 14. juni.

Sæt allerede nu et stort kryds i kalen-
deren, det er altid en hyggelig dag, hvor 
familien er velkommen.

JULEAFSLUTNING I 
DARTAFDELINGEN

Dartafdelingen vil naturligvis ikke stå til-
bage for skytterne, så de holder også en 
dejlig juleafslutning, og dartspillerne er så 
flinke, at de inviterer konerne med !

Formand Carsten Seier fortæller at man 
nød en god gammeldags julefrokost med 
efterfølgende ris a´ l´amande og mandel-
gave.

Hendrik Amangtanik var den heldige og 
kunne gå hjem med en fin mandelgave.

Flot julebuffet

Maden nydes

GARNISIONS 
JULEGUDSTJENESTE

Torsdag den 12. december var Rønnes 
kirke Skt. Nicolaj fyldt med uniformeret 
personel af alle arter, idet det var dagen 
hvor de fleste totalforsvarskomponenter: 
Opklaringsbataljonen, Hjemmeværnet, 
Politiet og Beredskabsstyrelsens ansatte, 

værnepligtige og frivillige deltager i den 
årlige Garnisions julegudstjeneste.

Rønnes præst – og Feltpræst i Hjemme-
værnet - Ulla Skou stod for den kirkelige 
handling, hvor dels juleevangeliet bliver 
læst op, men hvor hun også i sin prædiken 
giver alle et ord med på vejen.

I år var det en ganske særlig dag for 
Ulla, idet hun netop er vendt hjem efter  
et 7 måneders ophold som Feltpræst i  
Afghanistan.

Det er første gang Ulla har været ud-
sendt og det bar hendes prædiken tydeligt 
præg af, hun fortalte om egne oplevelse og 
om den store respekt der står om de sol-
dater i udlandet der bærer Dannebrog på 
uniformen.

Ulla nyder stor respekt og anseelse 
blandt de fremmødte, særligt for hendes 
imøde-kommende væsen, men også fordi 
hun som den ældste kvinde nogensinde, 
har gennemført en værnepligtsuddannelse 
– DET aftvinger respekt.

Efter en times samvær med et par dej-
lige julesalmer, afsluttede Bornholms 
kommandant oberstløjtnant Holger Fugl-

sang-Damgaard gudstjenesten med at  
invitere alle på gløgg og æbleskiver i  
Officersmessen på Almegårds Kaserne. 
  

FORSVARSBRODEREN 
ELEKTRONISK ?? 

Som følge af stigende priser på udgivelse 
af vores medlemsblad ”Forsvarsbrode-
ren”, (du kan se dem på bagsiden af nr. 4), 
blev det på generalforsamlingen besluttet 
at man fremover kunne vælge hvordan 
man vil modtage bladet.

Den 23. november udsendte formand 
Kurt Jørgensen derfor en mail med tre 
valgmuligheder:

1. Som PDF fil vedhæftet en mail.
2. Med posten, som nu.
3. Hvis du ikke læser Forsvarsbroderen, 

kan du bede om ikke at modtage det.
Vi håber du har besvaret mailen og der-

ved hjælpe med til at lette økonomien.

MÆRKEDAGE
Til sidst – men absolut ikke mindst  
– skal vi som vanligt hylde nedennævnte 
fødselarer:
JENS CHRISTIAN JENSEN, der fylder 
60 år den 28. februar  
SØREN BJARNO HANSEN, der fylder 
75 år den 15. marts samt  
HANS HENRIK REINEWALD, der fyl-
der 70 år den 17. marts  
SØREN KOFOD JANSSON, der fylder 
75 år den 10. april  
AAGE VANG, der fylder 85 år den 
18.april  
OLE JOHANNES WESTH, der fylder 60 
år den 20. april  

Sven-Erik B. Sørensen
sekretær
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om – her vandt Tønder alle 3 pladser – 
men vi kommer stærkt igen næste år.

Vi var repræsenteret med vores fane da 
800 års markeringen af Dannebrog fandt 
sted i København.

Kegleopstart den 2.9. med ca. 65 perso-
ner fordelt på 7 hold.

5.9. soldatens dag i Tønder. 
11.11. kranselægning ved Brede Kirke.
Vi havde et overskud på kr. 1.267,68.
Der var genvalg til Erland Jensen, Leon-

hard Davidsen og Allan Jordt. Fanebærer 
Per Jacobsen og vores revisor Andreas Jo-
hansen blev også genvalgt.

nyt medlem
Vi har fået et nyt medlem – Frede H. Ma-
thiassen, Løgumkloster. 

Hæderstegn
25-års jubilarer - der var 4  der skulle have 
tegnet -  Jørgen Christensen, Bredebro, 
Leif B. Nielsen, Skast og Åge Nielsen, 
Harres og 1 var forhindret.

25-års jubilarer 
Der var også 4 der skulle have 40 års tegnet 
– Christian N Kjær, Flemming H. Nielsen 
og Valdemar Nissen alle Bredebro og en 
var forhindret – det var Knud Erik Hansen 
– der er på plejehjem. Ham besøgte Erland 
og Peter nogle dage senere på plejehjem-
met, hvor han fik sit tegn overrakt. Det var 
meget stort og bevæget– for alle parter.

40-års jubilarer 

Erland og Peter overækker
 40 års tegnet til Knud Erik Hansen 

50-års jubilarer 
50 årstegnet blev givet til Aage Petersen 
og Knud Kristensen, Bredebro og også her 
var en forhindret. 60 års tegnet blev givet 
til hele 4 – Leonhard Davidsen, Drengsted, 
Arne Truelsen, Døstrup. Peter N. Kjær og 
Hans Thomsen begge Bredebro og alle 
deltog.

60-års jubilarer 
Der var en far og søn der skulle have hen-
holdsvis 40 og 60 års tegnet – Christian N 
Kjær og Peter N. Kjær.

Herefter var afdelingen vært med kaffe 
og lagkage. 

Kommende aktiviteter 
Torsdag den 5. marts holdskydning på 15 
m. i Bredebro hallerne 

26.5. aftenudflugt til vores lokale biogas-
anlæg i Storde 

Erland Jensen/ Sonja Lund

Mærkedage
Den 11.11 kl.11.00 var vi tilstede med 
vores fane ved mindesmærket ved Ma-
riekirken, for at mindes 101 års dagen for 
våbenstilstandsdagen, for 1 verdenskrigs 
afslutning. Der var mødt 9 fanekomman-
doer og mange tilskuere til mindehøj- 
tideligheden. Der var kranse fra Hæren og 
Sønderborg kommune. 

Stiftelsesfesten
Den 28 november holdt vi vores 99 års  
stiftelsesfest på vandrehjemmet på Kærvej.

Aftenens foredragsholder var Leif Larsen. 
Han holdt et spændene foredrag om Lange-
landsfortet under den kolde krig og i freds-
tid som museum.

Kommende aktiviteter
I februar holder vi generalforsamling i 
Marinestuen, som der vil blive indkaldt til.   

Lørdag den 22. februar er der Bøffelkob-
beldag, startende med morgenkaffe på  
Bygegård kl. 09.30 og kl. 11.00 ved gra-
ven i haven ved huset. Vores Præsident 
Allan Poulsen holder talen ved graven og 
lægger Forsvarsbrødrenes krans.

Skærtorsdag den 9. april kl.1000, 80 års 
dagen for Danmarks besættelse. Ved min-
destenen ved Kasernens vestmur.

Lørdag den 18. april, 156 års dagen for 
stormen på Dybbøl kl.10.00

Torsdag den 23. april, mindehøjtidelighed 
vedrørende allieret flystyrt ved Karls-
minde kl. 10.00.

MBH
Verner Callesen

Formand

11. november 
Kransenedlægningen

Den 11. november var der markering for 
afslutning af  1. Verdenskrig i Sct. Nicolai 
Kirken i Aabenraa. 

Efter Kransenedlægning ved mindeste-
nen for de faldene gik vi ind i Kirken til en 
mindehøjtidlighed v/pastor Jørgen Jørgen-
sen. Han talte blandet om at en krig altid 
har to sider, nogen har vundet og andre har 
tabt og at her i det Sønderjydske har vi lært 
at leve sammen.

Der var mødt ca 35 personer op den dag 
det var da meget pænt selv om det var en 
mandag i år.

Generalforsamling
Du indkaldes til selskabets 81. Ordinære 
generalforsamling  Lørdag d. 21 marts kl 
12.00.  Vi starter med middag, derefter af-
holdes generalforsamling.  

Der serveres grønlangkål med mere den 
dag. Mødested er Dansk Broder Ordens 
Lokaler. adresse er, Langrode 26 6200 
Aabenraa.

Hæderstegn
10 år Karsten Kjeldsen 

Fødselsdage 2019
80 år  
17. marts Jørgen K. Rosenqvist
75 år
24. januar  Bent Christiansen
50 år
31. januar Karsten Riis Schmidt

Vi ønsker jer hjertelig tillykke med da-
gen og håber i får en god dag i venners lag.

Kommende aktiviteter
22. februar Bøffelkobbeldagen
21.  marts  generalforsamling
09. april     Søgårdlejren
18. april     Dybbøl

Aktivitetskalender for resten af 2020 kom-
mer sidst i februar.

Djonni Kanne

  11.11.2019
I år den 11.11. – havde vi vores kanselæg-
ning ved Brede Kirke, selv om det er 101 
år siden krigen sluttede bør vi forsætte – 
det er Dem vi kan takke for afstemningen 
10. februar 1920. Kransen er stadig spon-
soreret af Bredebro Sparekasse – mange 
tak for det.

I år deltog mandagskoret fra ældre- og 

aktivitetscentret – det var rigtig dejligt og 
gav det hele lidt mere fylde.

Det var stadig Søren Nicolaisen der bar 
den gamle DSK fane og Erland der stod 
for arrangementet.

Generalforsamlingen den 
12.11.19

De Danske Forsvarsbrødre i Bredebro har 
holdt årets generalforsamling den 12.11.19 
på Bredebro Kro i Bredebro.  Der deltog 
37 i generalforsamlingen, der traditionen 
tro starter med fællesspisningen - grøn-
langkål og hvad dertil hører.

Man starter altid generalforsamlingen 
med at mindes de Brødre, vi har mistet 
siden sidste generalforsamling og i år var 
det 2 brødre.

Formanden fortalte om de aktiviteter 
der har været i årets løb.

Vinterfesten den sidste lørdag i januar 
og følgende mandag  –hvor ca. 230 fik set 
årets dilletant stykke ”Rasmine går igen” 
der blev opført af Amatørteaterforeningen 
Maskeraden.

2 skydninger fælles med Tønder og Lø-
gumkloster- i både Bredebro og Døstrup. 
I Bredebro fik vi både en 1. og en 3.plads 
– resultatet i Døstrup snakker vi helst ikke 

Aabenraa og Omegn
Stiftet: 18.03.1938

Formand: Djonni Kanne
Gejlåvej 10 · 6340 Kruså
Telefon: 25 32 87 95
Email: kanne.djonni@hotmail.com

Kasserer: Henry V. Larsen
Skinderbro 14 · 6200 Aabenraa
Telefon: 71 70 77 86
Email: hvinla@youmail.dk

Bredebro
Stiftet: 15.05.1928

Formand: Erland Jensen
Vænget 7 · 6261 Bredebro
Telefon 21 63 66 76
Email: lunder6261@gmail.com

Kasserer: Peter Hansen
Sct. Hansvej 36 · 6261 Bredebro
Telefon 74 71 11 23

Sønderborg & Omegn
Stiftet: 28.11.1920

Formand: Verner Callesen
Stenholt 1 · Klinting · 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 76 70
Email: sten1@bbsyd.dk

Kasserer: Leif Schmidt
Porsgrunngade · 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 60 14
Email: oz4lsleif@gmail.com

11. Kreds

Så er vi startet på året 2020, jeg håber vores samarbejde bliver 
ligeså godt som i de foranliggende år.

Jeg stopper som kredsformand på vores kredsmøde den 14. maj 
2020, min afløser er fundet og jeg håber han bliver valgt.

Som omtalt under Sønderborg starter året med Bøffelkobbel- 
dagen fredag den 22. februar. Derefter har vi formandsmøde i 
Aabenraa torsdag den 14. marts forud for vores landsbestyrelses-
møde. Der vil komme en indkaldelse til formandsmødet.

Dybbøldagen, lørdag den18. april begynder ved fællesgravene 
med tale og lægning af kranse og buketter kl. 10.00.

Torsdag den 14. maj har vi kredsmøde i Aabenraa som der kom-
mer en indkaldelse til.

Vedrørende fanebånd, har jeg bestilt 12 stk. 
 

MBH Verner Callesen
Kredsformand 11. kreds

Nyt fra 11. Kreds  
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Verner på „arbejde“ for Forsvarsbrødrene på et af de utallige 
job han har udføret gennem de mange år som kredsformand.
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Nyt! Landsskydning
afvikles også i år som 

prøve både i Øst og Vest 

Landsskydningen på 15 meter afvikles i år både 
i Pjedsted og i Næstved, i prøveperioden udgår  
mesterskabsskydningen:
 
Søndag den 8. marts 2020 fra kl. 09.00

på Skydecenteret i Pjedsted
Pjedstedvej 33a · 7000 Fredericia

Samt hos Næstved Skytteforening
Brolæggervænget 14  · 4700 Næstved

og Bornholmerne skyder på hjemmebane
På samme tidspunkt og regler

Proportionerne for denne konkurrenceskydning 
findes i Forsvarsbrødrenes Håndbog og lommebo-
gen. Det skal fremhæves, at man ikke kan deltage i 
mere end én klasse. 
Man skal vælge, hvilken skydning man vil deltage i.

Indskud og præmier.
Indskud pr. hold 200 kr.
Indskud fra individuelt tilmeldte skytter 75 kr. 
Præmiestørrelse og antal fastsættes 
efter deltagerantal.

Tilmelding.
Skal sker på den udsendte tilmeldings blanket, 
som skal være Landsskydeudvalget i hænde senest 
lørdag den 1. marts 2020. 

Landsskydeudvalget håber på et godt fremmøde 
fra alle egne af landet.
VEL MØDT PÅ SKYDEBANERNE.

NB.: 
Landsskydeudvalget forbeholder sig ret til at ændre 
i proportionerne inden stævnets start. 
Såfremt der ikke er tilmeldt mindst 3 hold vil hold-
præmien udgå. Alle præmier vil blive gradueret i 
forhold til antal deltagere.
PS. Indbydelse er udsendt til selskaberne.

På Landsskydeudvalgets vegne
Med broderlig hilsen

Bernt H. Sielemann

Hendes Majestæt 
Dronningens 80-års 

fødselsdag

Fejringen af Hendes Majestæt Dronningens 80-års 
fødselsdag den 16. april 2020 bliver en festlighol-
delse af Danmarks statsoverhoveds liv og gerning. 

80-års fødselsdagen bliver endnu en milepæl i 
monarkens lange gerning for Danmark, og mær-
kedagen vil gennem flere programpunkter markere 
den særlige forbindelse mellem monarkiets tusind-
årige historie og det moderne Danmark, som Maje-
stæten udgør. 

Med sit virke repræsenterer Dronningen Dan-
mark udadtil, ligesom Majestæten og den kongelige  
familie året rundt samler danskerne indadtil.

16. april på slaget 12.00 får danskerne mulighed 
for at sige tillykke, når Dronningen og den konge-
lige familie træder ud på balkonen på Christian IX’s 
Palæ, Amalienborg. 

Efterfølgende kører Dronningen i karet gennem 
byens gader til Københavns Rådhus, hvor der vil 
være taler og underholdning, og hvor Majestæten 
vil vise sig på rådhusets balkon. 

Vores Faner skal til fødselsdag
Den 16. april 2020 skal Selskabernes faner af huse 
og til København for at fejere vores høje Protek-
tors Hendes Majestæt Dronning Margrethes 80 års 
fødselsdag.

Det forventes, at traditionen følges fra ligne lej-
ligheder omkring store begivenheder i kongehuset, 
at der arrangeres transport mellem Jylland - Fyn - 
og Sjælland til København. 

Der er ikke endelige planer eller program klar  
- MEN - det vil være en god idé at reserverer dagen. 

Normalt forventes det, at fanebærer og fane-
junker fra de enkelte interesserede Selskaber kan  
deltage. 

Så snart endelige planer forlægger vil Selska-
berne modtage den endelige instruktion og selvføl-
gelig skal vi fejre vores Protektor.

Med broderlig hilsen
Allan Poulsen

Præsident
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