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Et dansk løsen, der rungede ud over Nytorv
bød de 21 amerikanske gæster velkommen..
De 21 amerikanske gæster, der var særlige gæster i Aalborg, ankom på deres sidste aften af besøget til Nytorv
i Aalborg. Her blev de modtaget med salut affyret af
Aalborg Kanonlaug inden de gik ind i Jens Bang Stenhus for at blive optaget i Chr. d. 4. Laug.
De 21 amerikanere var Aalborgs gæster siden torsdag d. 3. oktober, og var inviteret af Aalborg og en
række virksomheder for at besøge og opleve Aalborg
og Nordjylland. De 21 personer er til daglig udøvende
rejseagenter i USA, og var inviteret til selv at komme og opleve Aalborg og Nordjylland, således at de
fremover på bedste vis kunne ”sælge” deres oplevelser,
og på denne måde kunne være med til at forøge turiststrømmen fra USA til Aalborg og Nordjylland.
Denne mandag aften, som var sidste aften på oplevelsesturen, skulle de 21 turistagenter slutte af i Aalborg, med at blive optaget i det navnkundige Chr. d. 4.
Laug, og Aalborg Kanonlaugs salut med ”Dansk løsen”
på Nytorv blev en festlig indledning til en glad optagelse.
Oldermand Niels Voss Hansen bød gæsterne hjertelig velkommen til Chr. d. 4. Laug i den gamle vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Gæsterne blev på festlig vis
præsenteret for lauget og dets virke, herunder en præsentation af laugets stolsbrødre. Ligeledes blev de gjort
bekendt med laugets opståen og historie, inden de blev

optaget i lauget og efterfølgende fik udleveret nøgle til
den hemmelige indgang til lokalerne. For at de nyoptagne kunne finde denne hemmelige indgang, blev de
ført rundt i byen under musikledsagelse og frem til døren, hvor en af de nyoptagne på samtlige nyoptagnes
vegne afprøvede, at den udleverede nøgle kunne åbne
døren.
Tilbage i vinkjælderen blev de nyoptagne indrulleret på bedste vis i festligt Aalborghumør, hvorunder de
bl.a. stiftede bekendtskab med den lokale ”kartoffeljuice”, som de lærte at drikke med behørig pli.
Det var 21 glade og humørfyldte nyoptagne i Chr. d.
4. Laug, der lidt senere kunne drage videre til en afsluttende middag på Utzon Center, som markerede den endelige afslutning på besøget i Aalborg og Nordjylland
Vi er overbeviste om, at Aalborg og Nordjylland
har gjort et uudsletteligt indtryk på de 21 rejseagenter,
således at Aalborg og Nordjylland har fået 21 ambassadører, der gennem deres virke vil opfordre og guide
mange gæster hertil i de kommende år.
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Nytårshilsen fra Oldermanden
Året har været et roligt år uden de helt store begivenheder såsom jubilæum og lignende.
Vi har haft 15 optagelser med 277 personer, og det er
stort set det samme som sidste år.
På Laugsforsamlingen den 27. februar blev to ”nye”
stolsbrødre indsat: Ole Bech Kristensen som Laugskældermester og Torben Røgild som Kassemester.
Årets Initaitivpris gik til Det frivillige arbejde på
Aalborg Universitetshospital v/Tina Marie Aarup og
Vibeke Rasmussen.
Aalborgprisen gik til Leif Ervolder for hans store
indsats for LOA.
Årets soldat blev sergent Brian Dorum, Air Transport
Wing.
I april måned gav vi et skulderklap til Joakim Bové
Winkler og hans kæreste Dorssa Goodari. De havde
tilsammen reddet en person fra at drukne - en flot præstation, som vi honorerede med et symbolsk beløb og
en buket.
Det samme skete den 6. december, hvor Lauget
hædrede 2 politibetjente, der havde reddet en mand fra
druknedøden ved at springe i det iskolde vand. De fik
hver et symbolsk beløb og en flaske laugsbitter.
Vi var i år inviteret til Odense til GF Gildeting, hvor
Per Iversen, Keld Trudslev og undertegnede deltog.
4. maj deltog vi i samarbejde med Folkekirkens hus
i et Alsangsstævne, hvor vi sendte en hilsen under devisen: ”En hilsen fra dem, der skabte et frirum under 2.
verdenskrig”.
Også i maj måned fik vi besøg af en journalist fra
New York Times, hvor han og fire andre blev helt spontant optaget. Det gav en fremragende artikel i New York
Times!
I år har vi også haft optagelser fra vore ”gamle venner” Unmilpoc, 4. Inger Røisland mm.
Jeg plejer at nævne, at Rebildfesten foregik i strålende solskin. Dette skete ikke i år… Teltfrokosten gik
som vanligt hyggeligt og godt, og vi fik afleveret slips
og tørklæder planmæssigt, men i bakkerne blev det til
en kort fornøjelse pga. regn og blæst.

Osloafdelingen aflagde os besøg den 27. maj, hvor vi
optog 10 nordmænd og 8 danskere. Der var 70 ”bisiddere” i kælderen, så humøret var højt.
I oktober havde vi optagelse af 19 amerikanske rejsebureaumedarbejdere. Optagelsen startede med kanonsalut, og derefter fulgte selve optagelsen.
Besøget var arrangeret af Atlantic Link og var sidste
programpunkt i en fem dages rundrejse i Nordjylland.
Det var en stor succes med meget flot omtale på de sociale medier.
Lauget var inviteret til fejring af Prins Joachims 50års fødselsdag på Sølyst ved København. Vi var flot repræsenteret ved Viceoldermand og Laugsadministrator
Jens-Christian Schmidt.
Efter 28 år i Styrelsen har Jens Schultz ønsket at udtræde, idet han og Charlotte er flyttet udenfor byen.
Vi skylder Jens en meget stor tak for den indsats, han
har ydet Lauget, og dette gælder også fru Charlotte, der
også har bidraget til Laugets trivsel.
I 2018 udbetalte Laugets Fond ingen donationer pga.
renteafkastet, men det er lidt bedre i 2019, hvor vi den
11. december uddelte godt 40.000 kr. til gode formål.
Arbejdet i Styrelsen har som vanligt været inspirerende og hyggeligt, og er der problemer, bliver de løst
med et smil. Til trods for store udskiftninger de senere
år virker Styrelsen som et hold og med den samme ånd
i behold.
En stor tak til vores samarbejdspartnere, som altid
stiller op, når vi har behov for hjælp.
Fra mig skal der lyde en stor tak til Styrelsen for den
gode ånd og hjælpsomhed, der hersker!
Niels Voss Hansen
Oldermand

Glade modtagere af ”Humørlegater” fra Chr. d. 4. Laug

Hvert år hædrer Chr. d. 4. Laug unge under uddannelse med tildeling af et ”Humørlegat”.
Med hjælp fra gymnasier og Tech College udvælges
blandt eleverne på skolerne 10 elever, der
med sit gode humør, glade sind og positive indstilling har været med til at sprede god stemning og godt
kammeratskab, og dermed har været til inspiration for
sine omgivelser.
Da Lauget ikke kan nå rundt alle steder, går det på
skift mellem de pågældende gymnasier. Mht. til Tech
College, så foretager man her udvælgelsen, hvorefter
Lauget aflægger besøg på arbejdspladsen og tildeler
den udvalgte humørlegatet.
I år var der besøg på Handelsgymnasiet i Turøgade
– og her blev ”Humørlegatet” tildelt elev Kristian Appelgren Pedersen fra 3 C. Indstillingen lød: Kristian
er en humørfyldt ung mand med en positiv indstilling,
og han spreder bestemt god stemning på skolen blandt
lærere og kammerater hver eneste dag.

Tech College havde indstillet kokkeelev Sebastian
Pedersen, der når han ikke er på skolen huserer i køkkenet på restaurant Textur på Vesterbro i Aalborg.
Da Chr. d. 4. Laug mødte frem i restauranten blev
Sebastian hentet ind fra køkkenet, og olderrmand
Niels Voss Hansen kunne overbringe ham, den gode
nyhed om ”Humørlegatet”. Hæderen blev tildelt med
denne motivering: Sebastian er flittig, omhyggelig,
har stor faglig viden og stor respekt for råvarer, er en
god kammerat, der altid tilfører godt humør og humor.
For at få Humørlegatet behøver man ikke at være
den klogeste/dygtigste/flittigste elev – men kan det
kombineres skader det ikke.
Begge fik overrakt diplom og kr. 1.000,- med besked om, at pengene gerne måtte bruges til noget ufornuftigt, evt. noget med promiller.
Begge glade modtagere takkede mange gange for
legatet, og lovede at pengene nok skulle blive anvendt
efter forskrifterne.

21 år på samme sted ved Christian
den Fjerdes Laugs Laugsforsamling

En flok glade mennesker ved et bord i Duus Vinkjælder viste sig at være gode medlemmer af Lauget. Det
var selvfølgelig også derfor de var til Laugsforsamling.
Men der er andet og mere bag. Vi fik fundet frem til den
ene af de glade deltagere Erik Christiansen fra Støvring.
Han kunne fortælle, at den faktuelle baggrund for,

hvorfor de blev medlemmer er, at de alle var engageret i Aalborg Firmasport og ved firmasports 50 års
jubilæum, gav TDC´s firmaklub en gave i form af en
optagelse i Christian den Fjerdes Laug, og det var vi
selvfølgelig meget beæret over. Kredsen her blev også
æresmedlemmer i Aalborg Firma Sport ved samme lejlighed.
Dengang aftalte vi at mødes igen, og det er så blevet en tradition, at vi mødes hvert år til Christian den
Fjerdes Laugsforsamling, og det har vi nu gjort i 21 år.
Det er Svend Aage Nymann der står for at samle os, og
vi er derfor glade deltagere hvert år, og har reserveret
dette bord neden for trappen, så vi har vores faste plads.
Det er hyggeligt både at møde de gamle venner,
men også at komme her hvert år og tage del i Laugets
gøremål og aktiviteter. Vi er selvfølgelig ikke helt unge
mere nogle af os, men vi bliver nok ved med at møde
frem så længe vi kan, og får os en god aften i selskab
med hinanden og i selskab med Christian den Fjerdes
Laug.

To raske betjente reddede 35 årig fra at drukne
Nu har Chr. d. 4. Laug tildelt dem et ”skulderklap”
Ved en lille højtidelighed i Chr. D. 4. Laugs lokaler i
Jens Bang Stenhus for de to betjente, Frank Pedersen
og Anders fik de tildelt et ”skulderklap” fra Lauget
grundet deres snarrådige indsats, hvor de efter at være
blevet tilkaldt til en person, der var faldet i fjorden,
begge resolut sprang i Limfjordens bølger for at
bjerge den nødstedte, der viste sig at være en 35 årig
mand.
Den 35 årige, der var noget forkommen, blev bjerget af de to politifolk, og blev efterfølgende kørt til
Aalborg Universitetshospital, hvor en speciallæge fik
ham stabiliseret.
De to handlekraftige politifolk blev efter opholdet i

det kolde vand, hurtigt afført deres våde tøj, og fik udleveret gode tæpper til at varme sig på, samtidig med
at de kom ind i varmen i en bil. Begge har klaret turen
i det kolde vand på bedste vis, og er i tjeneste igen.
En sådan indsats tangerer heltedåd, og det kræver
efter Chr. d. 4. Laugs opfattelse en påskønnelse. Og
den fik de to politibetjente overrakt af oldermand
Niels Voss Hansen, i form af en kontant erkendtlighed
på kr. 1.000 samt en Laugsbitter til hver, ledsaget af
en opfordring til at bruge ”skulderklappet” på sig selv
eller familien, samt en stor tak for deres reaktionsevne
og dømmekraft, der tydeligt kom til udtryk via den
indsats og handling de udøvedede.

Jubilæumsoptagelse i Chr. 4. Laug af nordmænd
For 25. gang bragte Inger og Bjørn Røisland
en flok glade nordmænd til optagelse i Chr. 4. Laug

Nordmændene kommer fra Tvedestrand og tilhører
”Det syngende norske selskab”.
Og det må siges, at den titel levede de på bedste vis
op til, ved dels at synge med på Laugets glade sange,
men ikke nok med det, de medbragte selv et sangark,
hvorfra der blev sunget hyldest sang for Chr. d. 4.
Laug. Det var klart, at de ihærdige primus motorer
Inger og Bjørn Røisland skulle hyldes af Lauget for
deres indsats, og Oldermand Niels Voss Hansen bad
de to komme frem for at modtage laugets hyldest for
den flotte indsats gennem 25 år., og de modtog en glad
gave fra Lauget.
I sin takketale sagde Inger Røisland, at de bestemt
agtede at vende tilbage næste år og næste år og… med
flere glade nordmænd, og det blev der fra Laugets side
udtrykt en glad forventning og en stor tak for.

Desværre artede vejret sig ikke så flot denne dag, så
det blev den korte byrundtur, men vi kunne forstå på
gæsterne, at de selv på bedste vis, havde bevæget sig
lidt rundt i vores glade by.
Selve optagelsen forløb efter forskrifterne, og selv
”hårde” udtalelser om nordmænd i almindelighed,
blev mødt med stor munterhed, så oldermanden undgik at løbe ind i repressalier.
Da Stolsbrødrene i Lauget trak sig tilbage, kunne
de efterlade et selskab i et fantastisk humør.
Et selskab der ikke blot havde oplevet noget af det
glade Aalborg, men også havde fået en indsigt i hvorfor Chr. d. 4. Laug eksisterer, og hvorfor Aalborg By
havde opfordret Chr. d. 4. Laug til at fortsætte sit arbejde, der opstod under besættelsen, og som sådan var
ophørt ved afslutningen af besættelsen i 1945 – men
som netop derfor i dag er en del af Aalborgs DNA med
sit fortsatte virke.

Uddeling af fondslegater
Christian den Fjerdes Laugs Fond uddelte midler
Formanden for Fonden tidl. Borgmester Kaj Kjær
forestod uddelingen i en julestemt Duus vinkjælder
Kaj Kjær indledte med at sige, at Fonden med stor
glæde har set frem til denne dag med uddelingen af
støtte til en række gode og velgørende formål.
Inden det skete, redegjorde han kort for de økonomiske vilkår for forholdsvis små fonde som denne. En
kombination af lav rente og mulighederne for at placere fondsmidler, havde givet begrænsninger således
at det beløb som fonden nu kunne uddele, desværre
slet ikke er, hvad det har været tidligere.
Derfor blev der heller ikke foretaget nogen uddeling sidste år. Ved at sammenlægge det overskud, der
var sidste år med dette års overskud, har vi fået et beløb, der gør, at vi kan uddele i år, dog som nævnt i
mindre omfang. Der er i øvrigt også kommet færre
ansøgninger i år.
Fonden har ansøgt Civilstyrelsen om, at vi må ændre på investeringsbegrænsningerne, og har nu fået
tilladelse til dette, og derfor håbes der på et bedre afkast næste år.
Fonden blev etableret d. 2. maj 1997 og har nu 22
år på bagen, men håber som nævnt at kunne fortsætte
sit virke.
Noget andet der også er ændret er, at donationerne
fra at blive afregnet med en check, nu om dage må
afregnes i kontanter.

De organisationer og foreninger m.v. fonden har
valgt at støtte i år, og som har fået tildeling er: ”Aalborg fra oven” Her købte fonden bøger for kr. 2.000,-.
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum kr. 3.000,- til
handicapelevator. 4. juli festlighederne med Little Rebild for børn kr. 3.000,-.
Ved denne lejlighed kan vi glæde følgende med en
donation:
”De Sangglade” kr. 2.000,-. ”De Frivillige på Aalborg Universitetshospital kr. 3.000,- . ”Obelpigerne”
kr. 1.000,-. ”Frelsens Hær” kr. 3.000,-. ”Aalborg Pensionistorkester” kr. 5.000,-. ”Aalborg Fægteklub” kr.
2.000,-. ”Kristineklubben” kr. 2.000,-. ”Foreningen
De Positive” kr. 3.000,-. ”Hjernesagen i Aalborg”
kr. 3.000,-. ”Centerrådet Vestergårdens strikkeklub”
kr. 1.000,-. ”Dansk Røde Kors Besøgstjeneste” kr.
2.000,-. Og ”Naturhornsblæserne” tidl. Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe kr. 3.000,-.
Uddelingen af donationer blev krydret med underholdning af Naturhornsblæserne samt Pensionistorkesterets Hanna Vig, Per Iversen og Kjeld Trudslev.
Som afslutning takkede Kaj Kjær for fremmødet og
oplyste, at det havde glædet såvel Fondsbestyrelsen
samt Christian den Fjerdes Laugsstyrelse at så mange
var mødt frem til denne hyggelige eftermiddag – og
rundede af med at ønske alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.

Klæder skaber folk

Christian den Fjerdes Laugs stolsbrødre er blevet
udstyret med nye ”udgangsuniformer”
Tilbage i november 2019 modtog Christian den
Fjerdes Laug en delegation fra Spar Nord Bank på
Østerå.

Anledning var at bankrådsformand Hans Thorup og
kundechef Ole Busk Hansen fra Østerå afdeling kunne overrække en donation på kr. 25.000 fra Spar Nord
Fonden, øremærket til at Laugets stolsbrødre kunne
udstyres med nye ”udgangsuniformer”. Lille foto viser
overdragelsen af donationen.
Donationen er omgående blevet omsat til formålet,
dels fordi Laugets hidtidige ”udgangsuniformer” efter-

Laugsforsamling 2020

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00 i
Duus Vinkjælder i Jens Bang Stenhus.
(Bordbestilling direkte til Duus Vinkjælder tlf. 98 12 50 56) Efter laugsforsamlingen er der medlemsoptagelse.
Kontingent 2020
For årskontingentmedlemmer udgør
kontingentet: 150 DKK., 175 NOK., 200
SEK., 18 GBP., 23 USD eller 20 EUR.
Engangsindskud for livsvarigt medlem
er uændret: 600 DKK., 750 NOK., 750
SEK., 90 USD, 70 GBP eller 90 EUR.

hånden havde fået en alder på 10 år, ligesom tilkomst af
nye stolsbrødre har betydet, at der ikke var tilstrækkeligt med ”udgangsuniformer”.
På det andet billede er der premiere på de nye udgangsuniformer, og det er en række glade og tilfredse
stolsbrødre, der har iklædt sig de nye uniformer.
På fotoet mangler stolsbrødre, da de var forhindret i
at være tilstede.
Christian den Fjerdes Laug er glade for donationen
fra Spar Nord Fonden og for samarbejdet med Spar
Nord Bank.

Nye livsvarige medlemmer modtager
et specielt Laugsbrev underskrevet af
Oldermand og Kassemester og medlemmernes navne indføres i fortegnelsen over
livsvarige medlemmer.
Adresseændring:
Direkte til lauget eller via hjemmesiden,
www. chr4laug.dk
Nyhedsbrev: De medlemmer, der ikke er
tilmeldt vores elektroniske nyhedsbrev,
opfordres til at gøre det via hjemmesiden.
Bank: 9280-1940028473
Mobilepay: 42116
Foto: Jens Morten, m.fl.
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