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Bestyrelsen

Bestyrelsen

Evt. forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen
Der indkaldes hermed også til evt. ekstraordinær generalforsamling lige efter den
ordinære generalforsamling ifølge vedtægt § 23.
Bestyrelsen

Personalia
Oktober 2020
50 år.
Michael Wittorpp
65 år.
Andreas Jacobsen
Jan Gade Hansen
80 år.
Arndt Neumarker
85 år.
Leif Højgaard Jensen
Afgået ved Døden:
Ejner Nielsen
Ære være dit minde

Andespil
Forsvarsbrødrenes årlige andespil
afholdes i år:
Lørdag den 7. november 2020 kl. 14.00
på hos HJV. i deres ny domæne Essen 4
For brødre med familie og venner.
Altid fine 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.

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.

Se kørselsvejlednig på forsiden.
Bestyrelsen Staldgården

Skytteafdelingen
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Præmieliste – Kongeskydning 22. august-2020
	  1. Keld Nielsen
	  2. Stig Bjerregaard
	  3. Steen Blæsberg
	  4. Mona Thomhav
	  5. Stig Bjerregaard
	  6. Steen Blæsberg
	  7. Flemming Hansen
	  8. Keld Nielsen
	  9. Steen Blæsberg
10. Stig Bjerregaard

- kongeskytte eget skud
eget skud		
v/ Carsten Jensen
v/ Stig Bjerregaard
eget skud
eget skud
eget skud
eget skud
eget skud
eget skud

Skytte afd. sender hermed en stor tak til vores trofaste sælger af skydebilletter.
Og vil også gerne takke dem der mødet op til kongeskydning men kunne godt
ønske at flere mødte op.

Opråb til alle skytter
Alle skytter som har våbentegning igennem DFB Kolding - skytte afd.
Der indkaldes til våbenkontrol følgende datoer 19/11 og 26/11.
Skytten skal møde personligt op med sit våben.
Skytte afd. vil lige henlede jeres opmærksomhed på juleafslutningen den
17/12 hvor der vil være æbleskiver og gløgg
Opstart i det nye år bliver torsdag den 7. januar kl. 19.
			
			Nu brænder året sin sommer af
			
blændende hvid og bleg.
		
luften er lysfyldt hernede fra
		
milevidt op i den lyse dag enten vi vil eller ej.
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Over 18 års erfaring

WWW.MN-S.DK
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..
.

BIL-TLF. 40 70 47 47

V/KIM JESSEN

CHR. 3 VEJ 5 • KOLDING

CVR-nr. 36 64 73 61
E-Mail: info@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.)

TILFREDSHED SKABER TILLID - OG
Vamdrup
Revisionskontor

Jernbanegade 9 . 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 34 44 . Fax 75 58 36 37

ER OGSÅ TIL RÅDGIVNING!

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

HVIID ERHVERVSADVOKATER
Advokat Henrik Nøhr
Strandvejen 6 · 6000 Kolding
Tel.: 76 30 89 99 · Fax: 76 30 89 90
mail@hviid-law.com · www.hviid-law.com
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Udmeldelse eller
bortkommet kontingent
opkrævning

Selskabets bestyrelse
Formand:
Niels Ole Priisholm
Hoppeshuse 8 – 6000 Kolding
Tlf. 24 64 47 02

Ved udmeldelse af foreningen og
adresse ændringer bedes I kontakte:

Næstformand:
Bernt H. Sielemann.
Industrivej 12 a – 6580 Vamdrup
tlf. 40 32 53 80

Marianne Pedersen
tlf. 75 53 22 72
Er din opkrævning bortkommet kan
du overføre dit kontigent på
7920-0001004755 husk fuld navn!

Kasserer:
Marianne Pedersen
Tulipanvej 8 – 6000 Kolding
Tlf. 75 53 22 72
Sekretær:
Anette S. Astrup
Seestvej 39 – 6000 Kolding
Tlf. 26 46 86 30

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME
VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

Skytteformand:
Jens Chr. Nielsen
Vestergårdsvej 29 – 6051 Almind
Tlf. 24 90 17 98

75 52 11 87
w w w.krist iansenv vs.dk

BYENS VVS’er

Stiftelsen:
Carsten L. Jensen			
Gejsingvej 4c – 6600 vejen
Tlf. 28 11 22 86
Webmaster:
Allan Hjort
Engløkke 23 – 6091 Bjert
Tlf. 26 10 72 00
Suppleant: Anders T. Jessen
www.dfbkolding.dk

M. P.
Bogføringsbureau

Den Kærlige Hånd
Rengøring samt lettere havearbejde
Også snerydning
Både private & firmaer

Tulipanvej 8 ∙ 6000 Kolding
Tlf. 75 53 22 72 ∙ Mobil 40 17 22 73
m.p.bogforing@gmail.com

Den Kærlige Hånd Tlf. 30 861 097
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På Bagkant
Når synspunkter bliver spist i bidder og spyttet forkert ud
For nogle dage siden sad jeg godt
tilbagelænet og afslappet i min bil og så
ude over den smukke natur ved Gudsøvig
efter endt kransenedlægning (for en
snæver kreds pga. coronavisussen) mine
tanker får for en stund pause solen varmer,
fuglene kvidrer og folk kommer ud for
at nyde sommeren. det går stærkt, når
dagene er lange og lyse så hvor utroligt
det end lyder. Ledelse er vigtig det er et
grundvilkår vi er omgivet af, i familien fritid og i foreningslivet.
Alle de steder vi færdes, bliver der ledet,
i den betydning at ledelse handler om at
påvirke og blive påvirket af hinanden.
Ledelse kan fungere som en hjælp, og som
en kilde til inspiration, sådan at mennesker
– selskaber -organisationer kan blomstre
og udvikle sig, den gode ledelse er en
invitation til undersøgelse af en ukendt
fremtid, fordi den skabes af dem, som
deltager i samtalen, man glemmer ofte,
at vi er afhængige af hinanden, det er
egentlig meget sigende, at det er stort set
de samme usandheder, fordrejelser og
floskler ”I kritikkernes kamp for at overgå
hinanden bruges mange selvopfundne og
meget negativt værdiladede ord. ”
Jeg tåler gerne kritik og vil meget
gerne deltage i debatten om, hvilken vej
DFB. skal følge fremover lad os hellere
sammen finde forståelse og løsninger på
de meget forskellige tilgange, som kredse
og vor organisation skal, vor fremtid er
afhængig af hinanden, så lad os udnytte
vores forskellige kompetencer til at få det
bedste ud af fremtidens forsvars-brødre.
”Forsvarsbrødrene fungerer takket
været hundredvis af
brødres usynlige arbejde,
dette skulle man nok påskønne
mere i hverdagen.”

I de danske forbrødre selskaber, har vi
fantastisk dygtige brødre og ildsjæle
de gør et beundringsværdigt stykke
arbejde, men er under pres og har ofte
ikke tid nok til at løse deres opgaver. Der
er noget galt med den samtale form, vi
har med hinanden på tværs over landet
og i særlighed i den digitale udgave som
de fleste medlemmer har, den består
af en blanding af nyheder fra vores
fortrukne nydhedssites og apps og en
tur eller tre forbi sociale platforme som
facebook, instergram og twitter, det
vi ikke var opmærksomme på, da vi
I begejstrede hobetal kastede os over
det 21. århundredes kommunikations
platforme, er at vi rent teknisk trives
bedre når vi er i kontakt med hinanden,
og medmenneskeligt prøver at lytte på
hinanden, alle indgår i et fældes skab, det
er noget der giver mening for ingen er nok
i sig selv, men det kræver også at til tider
at man må afgive noget af sin egenhed for
at kunne indordne sig i et fællesskab, og
vi så småt er ved at komme på fødderne
igen efter Covid-19.
Vi lever pænt sagt ikke i en opløftende
periode. Coronavirus har sat samfundet i
stå, og mange frygter at blive syge, mens
formentlig endnu flere er bekymrede
over job og fremtid.
Midt i alle disse negative signaler, er der
imidlertid positive, ja ligefrem glædelige
elementer.
Krisen har rykket os voldsomt meget
tættere sammen lige fra samfundets
absolutte top i Dronningens skikkelse.
Besættelsen og den nuværende situation
kan på ingen måder sidestilles.
Lighedspunkterne er alligevel til stede.
Men det store flertal fik efterhånden
indstillet det moralske kompas på rette
kurs og bakkede hinanden op for at
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komme gennem en svær tid, vi kommer
ud af dette på den anden side, hvor meget
er forandret, når hverdagen atter kommer
i gang, skal vi huske vores erfaringer fra
denne krise.

Vi skal sikre ressourcer og en ny retning for dansk politi
Tryghed i Danmark. Vi skal sikre ressourcer og en ny retning for dansk politi
Tryghed i Danmark. Vi skal sikre ressourceog en ny retning for dansk politi
Ny pris på flagdagen. Tak til de virksomheder, der hjælper vores veteraner

Og som min afslutning vil jeg også denne gang berøre vore veteraner
Lad mig starte med at understrege, at
danske veteraner er stabile og dygtige,
desværre er der stadig veteraner, der
mødes af dansker som tror, at en status
som veteran betyder, at man er syg.
Hovedparten af vores veteraner
kommer styrkede hjem fra udsendelse.
Det er også sådan de skal mødes; med
respekt og anerkendelse.
Forsvarets ansvar at sikre, at det
sker. Og der er plads til forbedringer.
Samtidig er der et politisk ansvar,
når det gælder om at åbne nye døre.
For eksempel mener jeg, at vi skal vi
gøre det mere fleksibelt for PTSDramte. Vore veteraner fortjener vores
største respekt og anerkendelse. De har
kæmpet for, at vi i Danmark kan leve
som trygge og frie borgere.
Når jeg siddet og læst den firgivet
krigsudredningens konklusioner(fra
sensommeren 2019), for danske
undersøgelser af grundlaget for at
sende vore soldater i krig, og der
er trods alt gået 17 år siden krigens
begyndelse, når man tænker på
hvor smalt en opbagning der var i
folketinget, det er ikke afklaret, om

Irak krigen i sidste ende var lovlig
eller ej. Men krigsudredningens
konklusioner er på en række punkter
så belastende for tidligere statsminister
og udenrigsminister, jeg finder det
forkastelig at valgte gå fri for ansvar,
og sådanne personer kan gå fri eller de
kan henlede til sagen er forældet, hvad
er minister ansvarsloven så vær,(min
mening) der er mange veteraner ikke
føler der var den opbakning til familie
og bagland når de vender hjem fra
krigen med ar på sjælen.
Her på falderebet vil jeg også gerne
mane til besindighed hvad ang.
veteranforeninger som dukker op rundt
i landet, man skal nok lige tænke sig
om, så vi ikke udvander foreningerne
for vore veteraner men i stedet styrker
de organisationer som findes, men at
man får oprettet flere veterancaféer /
mødesteder.
Vore veteraner fortjener en stor respekt.
Bernt H. Sielemann
Vic. Vest
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Afsender: Sielemann, Industrivej 12A, 6580 Vamdrup

Malerfirmaet

Claus Jeppesen
Bakkedraget 40
V. Nebel - 6040 Egtved
Tlf. 22 94 55 43

GODT HÅNDVÆRK TIL EN GOD PRIS

www.from-grafisk.dk

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.
Husk at melde flytning!

Udlejning af lejligheder
Stiftelsens lejligheder på Dyrehavevej
100-106, Kolding, udlejes fortrinsvis til

