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September 2011. 
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling. 
 

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 29. oktober 2011 
 

Vi mødes kl. 11.15 ved Niels Ebbesens statue ud for Det Gamle Rådhus i Randers, hvor 
en repræsentant fra Randers kommune vil lægge blomster og holde en kort tale. 

 
Klokken 11.30 vil klokkerne på Sct. Mortens kirke spille den gamle vise om Niels Ebbesen, 

hvorefter vi samles i Byrådssalen. 
 

Herefter afvikles generalforsamlingen efter foreningens vedtægter. 
 

Dagsorden: 
a.        Valg af dirigent. 
b.  Dekorering af nye medaljemodtagere. Se næste side. 
c.  Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed. 
d.  Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
e.  Fastsættelse af kontingent. 
f.  Behandling af indkomne forslag. 
g.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. 

     på valg er: Poul Boye og Thomas Jensen (modtager genvalg). 
 Som suppleanter: Helge Kristensen og Bodil Nielsen (modtager genvalg). 

h.  Valg af revisorer og suppleanter. 
på valg er Per Vinter og John Heide og som suppleant Ole Danielsen. 

i.  Eventuelt. 
 

Efter generalforsamlingen er der spisning (Gule ærter) på Slotskroen i Slotsgade. 
Prisen er Kr. 95 inklusiv en genstand. 

 
Tilmelding til formanden: 

   Jan Fagerlund    telefon 86 92 28 51   e-mail: fagerlund@surfmail.dk
Eller en anden fra bestyrelsen. 

 
Du er velkommen til at tage din hustru/mand/kæreste  eller et par gode venner med. 

I forbindelse med spisningen vil en sanger fremføre to sange af Bjarne Haahr. 
Herefter vil Congo-Kris (Helge Kristensen) fortælle om sin tid som spion i Fjernøsten. 

 
Til generalforsamlingen får medlemmerne foræret et eksemplar af  ”Rovriddarnas tid”, 

en roman om Niels Ebbesens tid af svenske Anders Blomström. Værdi Kr. 165,-. 
 

Desuden vil der være fremvisning af eksotiske figurer lavet af frøkapsler og fremstillet af 
vort medlem Gunnar Møller og hustru, Rita fra Australien. 

 
Hold dig altid ajour på foreningens hjemmeside www.nielsebbesensvenner.dk
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Ved generalforsamlingen vil der være dekorering af tre af de fire nye medaljemodtagere.  
Den fjerde, feltprovst Ole Brehm-Jensen kan desværre ikke være til stede denne dag, og 
vil derfor få overrakt medaljen ved en senere lejlighed 

 
Den 10. august 2011 besluttede bestyrelsen efter indstilling at tildele Niels Ebbesen 
Medaljen til komponisten Bjarne Haahr.  Motiveringen lyder bl.a., at han gennem en 
menneskealder har sat musik til en række af vore bedste digte og spredt sin musikglæde 
og sine melodier bredt.  Han har derigennem bidraget væsentligt til Danskernes sammen-
hold og glæde ved god musik, hvor han nu har efterladt sig spor som rosiner i en kage. 
 

                              
 
 Bjarne Haahr            Farshad Kholghi 
 
Den 16. august 2011 besluttede bestyrelsen efter indstilling at tildele Niels Ebbesen 
Medaljen til Skuespilleren, forfatteren, journalisten og entertaineren Farshad Kholghi. 
Gennem mange år har iransk fødte Farshad Kholghi moret danskerne og vist dem 
komiske sider af dem selv, ligesom han har revset religiøse ekstremister, småborgerlighed 
og forholdt sig til samfundsproblemer, som han skildrer unikt gennem sin skuespilkunst. 
  
Trods trusler mod sin person, har Farshad Kholghi fortsat sin kunstneriske virksomhed og 
kæmpet for kunstnernes ret til at passe deres arbejde på lige fod med alle andre. 
I alvorligere stunder har Farshad Kholghi vist sit format, som da han holdt hyldesttalen i 
Trykkefrihedsselskabet for tegneren Kurt Westergaard og sluttede den med: ”I Danmark 
hedder vi alle Kurt Westergaard”.  
Nu vil vi gerne tilføje: ”Men vi hedder også Farshad Kholghi”. 
 
 
Efter indstilling besluttede Bestyrelsen den 18. august at 
tildele Niels Ebbesen Medaljen til  cand. mag. Keld Sørensen. 
 
Motiveringen er, at Keld Sørensen har arbejdet intenst med 
Niels Ebbesen og hans tid, og forsøger at koble åndshistorien 
omkring Niels Ebbesen sammen med nutiden og gerne i 
relation til Randers by og en moderne tid.  
Keld Sørensen er initiativtager til "Ordets dag" i Randers. Han 
forsker desuden i gammel Randers litteratur, og viderebringer 
sin forskning til mange.  
  

Keld Sørensen 
 
 



  

 
 

Ole Brehm-Jensen 
 

Den 13. august 2011 har bestyrelsen efter indstilling 
besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til 
Feltprovst Ole Brehm Jensen. 
 
Motiveringen lyder, at han er et aktivt og engageret 
menneske med stor forståelse for soldatens praktiske 
og åndelige situation, hjemme såvel som i kamp. Han 
har gennem sin gerning som præst givet lindring og 
håb til mange - og hvor han har bidraget med artikler i 
pressen, har han vist både dybe tanker og frisk mod. 

Ole Brehm-Jensen vil ved et passende arrangement få overrakt medaljen. 
 
 
Medlem af Niels Ebbesens Venner tegneren Kurt Westergaard, har stiftet en fond til fordel 
for ytringsfrihed i kunsten. Fonden blev introduceret ved et pressemøde i Galleri Draupner 
i Skanderborg, den 2. maj 2011 og fik navnet The Westergaard Foundation. 
 
 

 
 
 

 
 
Den 4. juli var NEV og FOUAT inviteret til Rebild, Garnisonsmuseet i Ålborg og  
 Veteranhjemmet, som er "næsten" nabo til Garnisonsmuseet. 
 
Efter Rebild mødtes flere af Niels Ebbesens Venner ved ”Forsvars- og garnisonsmuseet” 
i Ålborg, hvor projektleder  Gert Bøjer Jensen modtog Niels Ebbesen medaljen. 
I formandens fravær nævnte Poul Boye-Larsen i sin tale "at uden den slags mennesker 
havde vi ingen museer haft". Vi var omkring 20 - 25 mennesker, lige fra lederen af museet 
Oberst Orla Kops til Gerts kollegaer, vi nød de "søde dråber" og kransekagen inden vi blev 
sluppet løs på museet.  
Nogle af medlemmerne fik af Gert en personlig rundvisning på Museet 
 



 

  
Gert Bøjer Jensen og Franz Strehle Bespisning på Veteranhjemmet 

 
Nu var turen kommet til at besøge Veteranhjem Ålborg. Efter en hurtig gennemgang og 
orientering om betingelserne for at benytte hjemmet, "faldt" vi over Grillmester Karsten 
Boye-Larsen og hans grill-pølser og parterede høns.  
Vi var nu oppe på 40 deltagere, og selv om veteranernes familie fik stillet sulten, var der 
stadigvæk pølser tilbage, og så var det en af de få solskinsdage i 2011. 
 

Niels Ebbesens Venner besøger Flådestation Frederikshavn. 
 

 

 
Søværnets nyeste enhed ses her ved 

indsejlingen til Flådestation Frederikshavn. 
 

Fregatten Peder Willemoes – F 362. 
 

Den ligner jo ikke et skib, som vi ”gamle” 
husker, at skibe så ud ! 

  
 

Medlem af Niels Ebbesens Venner, pens. Kommandør Erik Fage-Pedersen har formidlet, 
at vi kan besøge Flådestation Frederikshavn.  
Medlem af Niels Ebbesens Venner, tidl. militærpilot Franz Strehle, vil sammen med 
Velfærdsofficer Claus Just Gustafsen vise os rundt på flådestationen og skibene. 
 
Vi mødes ved hovedvagten lørdag den 1. oktober klokken 11:00  
og forventer at slutte kl. 15:30.  
 
Der kan medbringes madpakke og drikkelse, så vi holder frokost samlet . 
Der kan IKKE købes mad på Flådestationen, da kantinen er lukket. 
 
Tilmelding til: 
Franz Strehle  på telefon 9812 6328  mobil 4091 5588 e-mail: franzstrehle@yahoo.dk  
Jan Fagerlund på telefon 8692 28 51 mobil 2012 6851 e-mail: fagerlund@surfmail.dk
 
N.E.V. påtænker at arrangere en sejltur med den nyrestaurerede kvase W. Klitgaard. 
Nærmere detaljer kommer i forårets N.E.V. Information. 
 
N.E.V. har været til åbningsarrangementer og som gave medbragt et par russiske 
militærkikkerter til henholdsvis Aarhus Søfartsmuseum og til Fultonmuseet på Skarø. 
Billeder følger i næste nummer af N.E.V. Information. 

 
Hold dig altid ajour på foreningens hjemmeside www.nielsebbesensvenner.dk. 
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