
N.E.V. Information 
www.nielsebbesensvenner.dk    info@nielsebbesensvenner.dk 

Formand Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning, tel. 86922851  
Næstformand Erik Fage-Pedersen, Langdalsvænget 30, Sejs, 8600 Silkeborg, tel. 86928652 

Kasserer Aage Landkildehus, Damgårdsvej 10, 8260 Viby, tel. 86149731 
Sekretær Clifford Lossin, Rådhusstræde 4, 8900 Randers C, tel. 86419400 

Teknik og hjemmeside Knud Spangsø, R. Hougaards Vej 13, 8960 Randers SØ, tel. 86412065 
 

Oktober 2010. 
 

I henhold til vedtægternes § 14 indkaldes herved til 
Ordinær generalforsamling, som afholdes lørdag den 30. oktober 2010 

I Byrådssalen på Det gamle Rådhus i Randers. 
 
 

Vi mødes kl. 11.15 ved Niels Ebbesens statue ud for Det Gamle Rådhus i Randers, hvor 
borgmester Henning Jensen-Nyhuus 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. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed. 
c. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
d. Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår uændret kr. 100,- pr. år). 
e. Behandling af indkomne forslag. 
f. Valg af formand. 
g. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

 på valg er: Erik Fage-Pedersen og Clifford Lossin. 
 Nuv. Suppleanter er: K. W. Thorgerson og Dorthe Røssell 

h. Valg af revisorer og en suppleant. 
 på valg er: John Heide og Per Vinter. 
 Nuv. suppleant er: Thomas Jensen 

i. Eventuelt. 
 
Efter generalforsamlingen vil der (stadig i Byrådssalen) være sandwiches. 
 
Egenbetaling for 2 sandwiches + øl og/eller vand efter ønske er Kr. 40,-. 
Bindende bestilling heraf nødvendig til: 
 
Clifford Lossin – telefon 86 41 94 00 – mail: cc@lossin.dk eller 
Knud Spangsø – telefon 86 41 20 65 – mail: knud@spangsoe.dk
 
 Man er som sædvanligt velkomne til at tage ægtefælle eller en god ven med. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

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

http://www.nielsebbesensvenner.dk/
mailto:cc@lossin.dk
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http://www.niels/


 

 
 

For tredje gang besøgte Niels Ebbesens Venner Rindsholm Kro ved Viborg. Kroen hvis 
store park- lignende have, der af kroparret Hanne og Frode Hansen i 2007 blev indrettet 
som Danske soldaters mindelund. 
 
Rindsholm Kros historie går helt tilbage til år 1315, hvor den under Kong Erik Menved blev 
anlagt som færgekro. I dag fremstår kroen som en levende billedbog fra historien, fyldt til 
bristepunktet med klenodier, malerier, porcelæn - og med masser af plads til godtfolk, der 
vil have sig en oplevelse og en god frokost i skønne omgivelser. 
 
Niels Ebbesens Venner besøgte kroen for første gang den 27. maj 2006, hvor Frode 
Hansen fik vores æresdramflaske nummer 10 for sit arbejde med at skabe Danske 
soldaters mindelund. Næste besøg var den 4. juli 2009, hvor Frode Hansen modtog Niels 
Ebbesen Medaljen. Og 4. juli i år er Niels Ebbesens Venner så samlet, med Kongestuen 
og Veteranstuen fyldt op, efter at have deltaget i ceremonien i mindelunden. De øvrige 150 
gæster har fyldt Jagtstuen, hvor snakken går med gamle kammerater og befriende hører 
man af og til latteren brede sig. Det er på alle måder godt at samles og få en snak om de 
mange oplevelser, derude i det fremmede. 
 
Formanden bød velkommen, med en særlig velkomst til vort æresmedlem Poul Boye, til 
modtageren af Niels Ebbesen Medaljen Paul Rochler og til dagens foredragsholder Per 
Enevoldsen, den person, som har været længst ansat i PET. Og en velkomst var der 
også til skoleelev Johannes Michelsen, der var inviteret med som gæst. 
 
Første punkt var overrækkelsen af Niels Ebbesen Medaljen til kaptajn Paul Rochler, som 
glad takkede for medaljen og fortalte hvordan han som leder af Telegrafregimentets 
Historiske Samling vedvarende arbejdede for at unge mennesker skal vide mere om tiden 
før dem selv. Derefter havde vort æresmedlem og tidligere formand Poul Boye, bedt om 
ordet. Boye takkede Rochler for hans ildhu og mangeårige, solide indsats for museet. Poul 
Boye oprettede selv for en menneskealder siden Telegrafregimentets Soldaterforening, 
hvorunder museet blev til. 

  
Paul Rochler Johannes Michelsen Per Enevoldsen 

 



Efter formandens orientering om stort og småt og hilsener, blev det tid til at takke 
skoleeleven Johannes Michelsen. Johannes kontaktede for et halvt år siden Niels 
Ebbesens Venner og fortalte, at i hans skole ved Sønderborg, var der elever, som synes 
det var sjovt at gå og heile – mon vi kunne hjælpe ? 
Formanden bad så Besættelsesmuseet om at samarbejde, og han og en modstandsmand 
derfra besøgte skolen. Der var fuldkommen ro, mens den gamle modstandsmand fortalte 
om krigen, om SS, om modstandskampen og om hvordan det var at være 19 år dengang. 
Nu er det slut med at heile. 
 
En sådan beslutsomhed og handling fra en, der kun lige er fyldt 15 år, vil vi gerne kvittere 
for i Niels Ebbesens Venner. Johannes fik derefter overrakt Niels Ebbesens Venners 
æresdramflaske nummer 17 og en Niels Ebbesen reversnål, med ret til at bære 
samme som et synligt bevis på vor taknemmelighed for hans indsats. 
      

Sådan ser det ud . . . 
 

når 54 gæster fra N.E.V. og Fouat m.fl. er samlet til fælles fotografering foran en F 16. 
 

 
 
 
 

 

Arrangementet var en absolut succés med højt humør fra 
morgenstunden, hvor vi mødte ved hovedvagten, og blev modtaget af 
velfærdsbefalingsmanden , Chefsergent Preben Rasmussen. 
 
Med Preben som guide blev de 54 gæster i en velkørende bus ført 
rundt til alle de strategiske steder på flyvestationen. 

 



 

 

Der blev givet en grundig orientering om vedligeholdelse 
og opdatering af flyene, og som en ekstra service, blev en 
F 16 trukket ud af hangaren og brugt som baggrund for det 
store gruppebillede af deltagerne foran F 16 hangaren. 
Vi var startet på F 16 værkstedet, hvor vi fik en grundig 
indføring i, hvordan vore kampfly blev vedligeholdt ned til 
mindste detalje. Her blev der virkelig "rørt" ved tingene og 
stillet spørgsmål. 
 
Her et kig ind i bagenden af en F 16 med udtaget motor. 

  
  

Efter besøget på F 16 værkstedet blev vi kørt til den hangar, 
hvor vore Challenger fly blev vedligeholdt. 
Det er i Esk. 721, hvor også vore Hercules serviceres, Der 
holdt på dagen 3 stk ude på pladsen foran hangaren. 
Derude blev der også foretaget motorafprøvninger, som vi 
heldigvis ikke "hørte". 
 Under hele køreturen, hvor der var hyppige stop, kunne 
Preben fortælle om, hvor vi var, og hvem der boede hvor, 
og hvilke aktiviteter, som særlig hørte til her. 
  

Efter frokosten fik vi en breefing hos Jægerkorpset af Jes 
Kristoffersen, som var nu E-Officer. Han gav en spændende 
orientering om korpsets opgaver og indsats i krise- og 
krigsområder, og hvor vanskeligt det kan være at overholde 
kravene om "Rules Of Engagement". 
 En ung jæger demonstrerede de sidste nye våben - og alle havde 
så travlt, at ingen var opmærksomme på kaffen, som 
Jægerkorpset havde sat klar. Først da vi var kommet ud derfra, 
blev der spurgt, hvor kaffen var henne. Her var Congo-Kris i sit es. 

Congo-Kris  
  

Chefen for Flyverhjemmeværnsdistrikt Vest, 
Jan G. Andersen (t. v.) fortalte om det nye 
Flyverhjemmeværn, som er Flyvevåbnets 
trofaste støtte såvel i dagligdagen, som 
under aktivering. 
 
Før vi gik til Museumsbunkeren (opført af 
Tyskerne), kunne Palle Norit fortælle om 
Frømandskorpset, hvor han havde været 
chef 2 gange før han blev chef for Sirius. 

Jan G. Andersen  Palle Norit 
   
   

 
Årets sidste arrangement i N.E.V. regi bliver den ordinære generalforsamling. 

 
Læs indkaldelsen på forsiden ! 

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

 
Afleveret til Post Danmark den 8. oktober 2010. 

http://www.niels/

