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Bestyrelsen i NEV efter generalforsamlingen 30. oktober 2010 
Fra venstre Franz Strehle, Mogens Skjøth, Jan Fagerlund, 

Poul Boye Larsen og Thomas Jensen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Borgmester Henning Jensen-Nyhuus, der selv er bærer    
af Niels Ebbesen Medaljen, har bedt bestyrelsen om 
hjælp med tekst og layout til en brochure om Niels  
Ebbesen, som byen kan benytte til turister. 
 
Det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med, og vort   
medlem Lars Otto Kristensen fra Statsbiblioteket 
danner sammen med Anders Blomström, Stockholm,  
forfatteren til bogen om Niels Ebbesen (Rovriddarnas   
tid) og formanden den lille gruppe, der skal se på    
opgaven. 
 
   

 
            

http://www.nielsebbesensvenner.dk/


Nye bærere af Niels Ebbesen Medaljen 
 

 
Bjarne Bekker 
Tildeles medaljen for sin kærlighed til 
historien, for sin forfattervirksomhed og for 
bogen om Skipper Fulton i særdeleshed. 
Bekker fik fortalt historien om Skipper med 
varme og dyb forståelse for Mogens Frohns 
verden. 
 

 
Ib Hansen 
Tildeles medaljen for sin indsats under 
besættelsen 1940-45, for sit forfatterskab  
og livslange kamp for frihed og demokrati. 
           _____________________ 
 
Per Vinter  (NEV), globetrotter og 
friskolelærer, har skænket bestyrelsen en 
ganske særlig lille rustning til brug ved 
møderne.  
Den ses her i neutral og aktiv position.  
Tak Per! 
 

   
 

 
 

 
Ole Hyltoft 
Tildeles medaljen for gennem et langt 
forfatterskab med stort talent at have 
forsvaret friheden og det frie ord - og på 
markant måde analyseret og beskrevet 
trusler mod det danske folkestyre. 
 
 
 

 
Martin Corfix 
Tildeles medaljen for sin indsats for forsvaret, 
kirkehistorien, musikken og hjælp til 
kasteløse gadebørn i Hyderabad. 
                   _________________________________ 
 
Har du mistet din medalje kan du mod 
kvittering købe en ny hos formanden.  
Pris 150 kroner.  
Medaljen må ikke gøres til genstand for 
handel. 
Miniaturemedalje 75 kroner, Reversnål 50 
kroner. Portofrit tilsendt. 
 

                        



Medaljeoverrækkelser 
 

Ole Hyltoft og Martin Corfix får overrakt deres medaljer ved en ceremoni 
 

10. marts kl. 17:00-19:00 hos 
Lene og Mogens Camre 

Søvej 7 
2880 Bagsværd 

 
Der serveres et let italiensk traktement sponsoreret af Lene og Mogens Camre. 

Desuden champagne, øl, vand og vin. 
Medlemmer af Niels Ebbesens Venner med ledsager er velkomne. 

 Deltagelse og traktement er gratis.  
 Tilmelding til telefon 86 92 28 51 eller en i bestyrelsen senest 5 dage før arrangementet. 

 
 

Bjarne Bekker og Ib Hansen får overrakt deres medaljer ved en ceremoni 
 

26. marts kl. 13:00-15:00 
I byrådssalen på Det gamle Rådhus i Randers 

 
Der serveres kransekage, champagne, portvin, øl og vand. 

 
Efter dekoreringen vil cand.mag. Keld Sørensen fortælle om "På sporet af Niels Ebbesen". 

 
Medlemmer af Niels Ebbesens Venner med ledsager er velkomne. 

 Deltagelse og traktement er gratis.  
 Tilmelding til telefon 86 92 28 51 eller en i bestyrelsen senest 5 dage før arrangementet. 

 
 

Vi har mistet to gode Niels Ebbesen folk. 
 

 
 

Mogens Frohn - Skipper Fulton 
 Døde den 27. september 2010 

Bjarne Bekker har skrevet en smuk bog 
om Skipper, hvor der også er et 

gruppebillede fra vores generalforsamling  
 

Mogens Frohn havde selv forberedt alt 
omkring sin begravelse, hvor det med 

Skippers egen tekst lød: 
 

”Kære Vorherre, dit hav er så stort, 
og mit skib var så lille”   

 

Æresmedlem og tidligere MF, 
orlogskaptajn John Arentoft 
 Døde den 6. december 2010 

Vi vil savne Johns mange historier fra 
søen, hans lune, store hjælpsomhed og 

trofaste venskab.  
 
 
 

Æret være deres minde.



 
 

Niels Ebbesens Venner inviterer til Rebildfest den 4. juli 2011. 
 

Niels Ebbesens Venner deltager i år i den traditionsrige Rebildfest, der til næste år kan fejre 
hundredårs jubilæum. Rebild er det eneste sted udenfor Amerika, hvor nationaldagen fejres. 

 
Klokken 13.50 mødes vi på parkeringspladsen i Rebild Bakker, hvorefter vi går til selve 

arrangementet, der begynder kl. 14.30 med at det Danske og det Amerikanske flag sættes, ledsaget 
af nationalmelodierne. Aalborg Politiorkester spiller og Jette Torp underholder. 

 
Der er selvfølgelig lejlighed til at se mindesmærkerne i parken, der senest er udvidet med en  
buste af  ”Den jyske nedkastningschef”, Jens Toldstrup, som N.E.V. deltog i afsløringen  af. 

 
Klokken 16.30 fortsætter vi til det nyoprettede Aalborg Veteran Hjem, Skydebanevej 12, 9000 
Aalborg, telefon 28 55 01 22. Her er grill’en tændt , og Niels Ebbesens Venner og Foreningen af 

Officerer Uden for Aktiv Tjeneste (FOUAT) er vært med pølser og brød. 
Øl og vand kan købes til små priser. 

Tilmelding til grill med antal til 86 92 28 51, info@nielsebbesensvenner.dk eller en i bestyrelsen. 
 

Kan man ikke deltage i Rebild festlighederne, er man meget velkommen til alene at møde op til 
arrangementet på veteranhjemmet. Her deltager indbudte gæster, blandt andet den Amerikanske 

ambassadør, Laurie Susan Fulton. 
Vær med til at støtte Veteranhjemmet og gøre det kendt – Støt vore soldater. 

 
N.E.V. har en telefon åben under hele arrangementet: 20 12 68 51 eller 21 92 94 51. 

 

 

 

 
Ambassadør Laurie Susan Fulton Veteranhjem Aalborg 

 

 
 
 

Find vej til Rebild Find Veteranhjemmet 
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