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Medlemsblad for Selskabet »De danske Forsvarsbrødre for Kolding og Omegn«

APPEL

Generalforsamling
Afholdes torsdag den 24. oktober 2019 kl. 20.00 i stiftelsen på Dyrehavevej 100.
Kl. 18.00 spises der guleærter med tilbehør pris: 100 kr. 
Spisebilletter kan købes hos Bernt Sielemann på 40325380 senest den 17. oktober 2019.

Hæderstegn vil blive tildelt vor jubilar ca. kl. 19.45

Generalforsamlingen starter ca. kl. 20.00
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Oplæsning af protokol fra sidste generalforsamling
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3.a. Beretning fra skytterne
 3.b. Beretning fra stiftelsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen
 8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg er: Allan K. Hjort og  Anette S. Astrup  og suppleant  Jørgen F. Larsen
 9. Valg af revisor, på valg er Preben Raabjerg
10. Valg af suppleant Jan Garde Hansen
11. Eventuelt.

Evt. forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der indkaldes hermed også til evt. ekstraordinær generalforsamling lige efter den
Ordinær generalforsamling ifølge vedtægts § 23.
Bestyrelsen
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HUSK at vi skyder hver torsdag kl. 18.30 
på Platinvej 65, 6000 Kolding. Tag en 
broder med i bilen, eller tag din kone med, 
hvis du tør, det kunne være, at hun skyder 
bedre end dig. 
Der er altid kaffe på kanden og godt 
humør.

Skytteafdelingen

Personalia
Oktober 2019

65 år
Ole Bork Jessen

75 år
Hans Verner Johnsen
Knud Goldenbeck Larsen

Nye medlemmer
Anitta Meyer     v/ N.O. Priisholm
Keld Guldager     v/ N.O. Priisholm
Nicolai H. Olsen      v/ Niels P. Pedersen

Døde:
Jytte Vestergaard

Ære være deres minde
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Info fra skytte afdelingen
Ja så er det hverdag igen, så her har I lidt gammel samt nyt 
fra afdelingen. 

Vi havde Sommerafslutning den 27. juni. Der var 20 medlemmer som 
deltog. Som noget nyt lavede vi en konkurrence med sjove skiver.
Det var vældig sjovt synes alle. 
Nr. 1. blev Tina 
Nr 2. ….   Keld 
Nr 3. ….   Niki

Vi holder juleafslutning den 12-12-2019 

Der bliver serveret gløgg og æbleskiver samt øl og vand.

Skydning starter op igen den 9-1-2020

Kongeskydning er lørdag den 25-4-2020 

Hilsen og på gensyn
Skytteformanden

Andespil
Forsvarsbrødrenes årlige andespil afholdes i år:
Lørdag den 2. november 2019 kl. 14.00  på Staldgården.  
Hos HJV. i sydfl øjen

For brødre med familie og venner.

Altid fi ne ænder og 2 sidegevinster.

Altid hyggelig stemning og amerikansk lotteri.

Der vil være mulighed for køb af øl, vand, kaffe/te og æbleskiver til 
rimelige priser. 

Kort koster 15 kr. for 1 stk. og 40 kr. for 3 stk.

Vi håber igen på fuldt hus, så slut op om dette arrangement.

Bestyrelsen

PS: husk der skal indløses p-billet på staldgården
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TILFREDSHED SKABER TILLID - OG 
Vamdrup 
Revisionskontor
Jernbanegade 9 . 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 34 44 . Fax 75 58 36 37

ER OGSÅ TIL RÅDGIVNING!

WWW.MN-S.DK

.Gravsten, gårdsten og sten til firmaprofilering..Bordplader og vindueskarme i natursten..Skæring og boring i granit/marmor, beton og alle slags fliser..Lasergravering i poleret granit (Samt mange andre materialer)..Kranopgaver (Op til 11m.)

CVR-nr. 36 64 73 61
E-Mail: info@mn-s.dk

HVIID ERHVERVSADVOKATER

Strandvejen 6 · 6000 Kolding
Tel.: 76 30 89 99 · Fax: 76 30 89 90
mail@hviid-law.com · www.hviid-law.com

Advokat Henrik Nøhr

Tegn et abonnement på
FORSVARSBRODEREN

4 numre leveret med posten.
Pris 80 kr. pr. år.

Kontakt Hanne Pedersen
Telefon 86 96 10 81

www.FORSVARBRODREN.DK
Email: abonnement@dfbmail.dk

V/KIM JESSEN

CHR. 3 VEJ 5 • KOLDING
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Selskabets bestyrelse
Formand & ansvarshavende redaktør
Allan Hjort
Engløkke 23, 6091 Bjert
tlf. 26 10 72 00

Næstformand
Bernt H. Sielmann
Industrivej 12A, 6580 Vamdrup
sielemann@dfbkolding.dk   
tlf. 40 32 53 80

Kasserer uden for bestyrelsen
Marianne Pedersen
Tulipanvej 8, 6000 Kolding
tlf. 75 53 22 72

Skytteformand.
Jens Chr. Nielsen   
Vestergårdsvej 29, 6051 Almind
tlf. 24 90 17 98

Sekretær
Niels Ole Priisholm  
Hoppesvej 8, 6000 Kolding
tlf. 24 64 47 02

Stiftelsen
Carsten L. Jensen
tlf. 28 11 22 86

Festudvalget
Anette Astrup   
tlf. 26 46 86 30

www.dfbkolding.dk

M. P.
Bogføringsbureau

Tulipanvej 8 ∙ 6000 Kolding
Tlf. 75 53 22 72 ∙ Mobil 40 17 22 73

m.p.bogforing@gmail.com

Den Kærlige Hånd
Rengøring samt lettere havearbejde 

Også snerydning     
Både private & firmaer

Den Kærlige Hånd Tlf. 30 861 097

Udmeldelse eller
bortkommet kontingent 
opkrævning
Ved udmeldelse af foreningen og 
adresse ændringer bedes I kontakte:

Marianne Pedersen
tlf. 75 53 22 72

Er din opkrævning bortkommet kan 
du overføre dit kontigent på
7920-0001004755 husk fuld navn!
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Ved rigets grænse
Af ” Ringeren”  1945

Tilegnet Mindet om de danske soldater, der faldt i kampen den 9. april.
Og de danske Kvinder og mænd, der under besættelsen ofrede livet 

for Danmarks fremtid.

Det tyske mindretals krigstjeneste 
mod Danmark
Den nazistiske 5. Kolonne.
Opgørets dag i Sønderjylland.
Fremtiden i grænselandet.

Mellem de mange problemer, som vi 
kommer til at tumle med, naar tyskerne 
er ude af landet, og vi skal gøre regnska-
bet op med alle vore Krigsforbrydere og 
Landsforrædere, bliver forholdet til det 
tyske mindretal i Sønderjylland et af de 
vanskeligste ,både fordi det bliver et op-
gør med fortiden samtidig med, at der må 
skabes grundlag for en ny mindretalspoli-
tik, men ogsaa fordi dette ikke alene er et 
indre opgør, men ogsaa hænger sammen 
med et traditionelt kompleks indenfor 
dansk udenrigspolitik.
Mindretallet har under krigen brudt fæl-
lesskabets vigtigste forudsætning, som 
vi nu har levet det i Norden, -Loven og 
Retten. 
Det har ladet Magten træde i Rettens 
sted, skudt det varige til side for det øje-
blikkelige for dermed at skabe en ny rets-
stilstand- og dermed er sprængningen af 
alle gamle tilstande og baand i Sønderjyl-
land sket. Det kan ikke snakkes i lav, men 
kun reguleres igennem brugen af den lov 
og den ret, det danske Samfund bygger 
paa- gennem straf efter loven, ikke hævn.

Mindretallet har ikke blot brudt Loven og 
ført vaaben imod det Land, hvis borgere 
de er, krænket og truet den danske be-
folkning i Sønderjylland og slettet det ud, 
der gennem generationer trods den natio-

nale strid gav en vis samhørsfølelse om 
hjemstavnens værdier, men det har gjort 
oprør mod selve det sociale instinkt, der 
betinger et samfund, det kan saa være en 
stat, et sogn eller en nok saa broget græn-
selandsbefolkning.
Derfor har dets handlinger udløst en saa 
umiddelbar harme i det danske folk, at 
det slet ikke staar i realition til juraen, 
men bæres af alt det, den danske nation 
er fælles om og bygger paa. Denne ind-
stilling maa  man regne med paa opgørets 
dag- ikke  paa den maade, at nogen dansk 
Sønderjyde tænker paa at tage retten i 
egen haand, for respekten for danske ret-
sideer er dybt rodfæstet; de der skal straf-
fes, skal rammes af loven, men harmen i 
befolkning slaar døren i for enhver tanke 
om at bygge bro over svælget og dermed 
fastlaaes viljen til en ny og anderledes 
udformet mindretalletspolitik efter kri-
gen.

Da grænsen blev lagt  i 1920 og grundli-
nierne for den nugældende danske politik 
og lovgivning overfor det tyske mindretal 
blev trukket op, skete det i den alminde-
lige tro paa international fred og ret, der 
var raadende efter sidste krig, og hvis sto-
re holdepunkt var Folkeforbundet. Dan-
mark troede paa  ret og retfærdighed i 
forholdet mellem Danmark og Tyskland. 
Man troede paa, at en retfærdig grænse, 
som befolkningen selv  og en retfærdig 
lovgivning for de tysksindede danske 
statsborgere vilde likvidere den nationale 
brydning. Der var ogsaa grund til paa det 
tidspunkt at regne med, at det tyske min-
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dretal under disse vilkaar vilde indtage en 
mod staten og det danske folk loyal hold-
ning. Set i den store politiks synsvinkel 
var det heller ikke noget, der kunne lade 
formode, at 25-30.000 hjemmetyskere 
kunde blive til fare for Danmark som 
saadan. Den danske  mindretalspolitik 
var efter sin forudsætning baade rigtig 
og fornuftig. Indtil krigen og besættelsen 
satte sit punktum for hin periode og viste 
os det tyske mindretal i en rolle, som in-
gen 20 aar tidligere vilde have troet mu-
lig. Hvor længe efter 1920 mindretallets 
loyalitetstrang hold sig, er svært at sige, 
i visse kredse har den aldrig eksisteret, 
men de mere rabiate kom ikke frem i før-
ste linie før i 30”erne. Det blev i 20,er-
nes forsoningspolitik gentagne gange fra 
Berlin tilkendegivet det tyske mindretal 
og dets støtteorganisationer syd for græn-
sen,  at deres politik ikke maatte krydse 
den tyske udenrigspolitiks linier. Det 
samme direktiv blev givet senere hen, 
men da var denne udenrigspolitik blevet 
en anden, og maalet var ikke mere for-
staaelse mellem nationerne, men genero-
bringen af ideeologiske og magtpolitiske 
positioner. Mindretallets udviklingslinje 
er ikke skabt i grænselandet eller vok-
set frem af forholdene der, men udeluk-
kende en følge af udviklingen i Riget. 
Da Tyskland fik magten til at tage, holdt 
mindretallets loyalitet mod Danmark op, 
og det rejste aabenlyst krav om at blive 
taget. Heroverfor gjaldt spørgsmaalet om 
ret ikke meget, og dermed blev grunden 
slaaet bort under den danske mindtre-

talspolitik, som netop byggede paa ret 
og ikke paa magt. Det var glemt, at Dan-
mark havde afvist enhver fristelse til at 
udnytte magtkonstellationen i 1920, og at 
man kun havde taget, hvad der var dansk, 
og havde undgaaet enhver krænkelse af 
det slagne Tyskland. Det blev heller ikke 
længere anerkendt, at man fra dansk side 
lige siden 1920 havde ”bombarderet 
Gubben med gode gerninger” for at ci-
tere en ikke ukendt Nordmand, at det var 
gjort saa grundigt , at hjemmetyskernes 
rettigheder ved lejlighed blev forrettig-
heder. Det var ingenlunde nogen daar-
lig forretning at være tysker i Danmark. 
Saa godt som hele det kulturelle apparat 
i landsdelen har arbejdet med tilskud fra 
stat og kommune. De  tyske sognepræ-
ster lønnes som de danske. Frimenighe-
derne nyder  rettigheder som de danske 
frimeninghederne og kan benytte sogne-
kirkerne. De tysksprogede offentlige sko-
ler er kommunale, og privatskolerne faar 
tilskud som enhver anden privatskole i 
landet, biblioteker oppebærer betydelige 
tilskud. Den tyske privatskole i aabenraa 
fik ret til at sende sine studenter til uni-
versitetet med en tysk eksamen, der saare 
langt fra svarede til det, der var forudsæt-
ningen for et studium, der sluttede med 
dansk embedseksamen. Og fra alle disse 
institutioner og de ved arbejdende mænd 
udgik en strøm af danskfjendtlighed.

Hele beretningen kan læses på :
www.dfbkolding.dk



Husk at melde flytning!

Afsender: Sielemann, Industrivej 12A, 6580 Vamdrup

Udlejning af lejligheder 
Stiftelsens lejligheder på Dyrehavevej
100-106, Kolding, udlejes fortrinsvis til
Medlemmer af selskabet.
Der er i alt 16 lejligheder, hvoraf de 4
lejligheder er på 36 m2, mens de øvrige
12 lejligheder er på 50 m2.
Optagelse på venteliste til en lejlighed
kan ske ved henvendelse til

Sielemann, tlf. 40 32 53 80.

Malerfirmaet
Claus Jeppesen

Bakkedraget 40
V. Nebel - 6040 Egtved

Tlf. 22 94 55 43

GODT HÅNDVÆRK TIL EN GOD PRIS
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