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Den amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gif-
ford, nåede en kop kaffe på en cafe, inden han 4. juli 
først på formiddagen skulle optages i Christian Den 
Fjerdes Laug. Og det var han glad for. For vanen tro 
måtte alle de kommende medlemmer af lauget nemlig 
fi nde sig i at sidde ved tomme borde, indtil optagelsen 
er gennemført – mens laugsbrødrene jævnligt skåler og 
højt meddeler ”Vor tørst først!”

Ambassadøren blev optaget i lauget sammen med 

Rebildfestens andre hovedpersoner, blandt andre de to 
hovedtalere, A. P. Møller-direktør Niels Smedegaard 
Andersen og fotomodel med mere Malena Belafonte 
samt deres ægtefæller. Også den amerikanske militær-
attache i Danmark, Michael Wise, og Rebildfestens 
vært, Rebilds borgmester Leon Sebbelin, er nu med-
lemmer af Christian Den Fjerdes Laug.

Efter optagelsen i lauget fortsatte alle de nye med-
lemmer og de fl este tilskuere til festen i Rebild Bakker.

Normalt er de personer, der skal optages i Christian Den 
Fjerdes Laug naturligvis til stede i Duus Vinkjælder i 
Jens Bangs Stenhus i Aalborg. Men 4. juli manglede én. 
97-årige Esben Christensen, der bor i Portland i staten 
Maine i USA, er frisk og kører fortsat bil – men rej-
sen til Aalborg var lidt for lang. Så han blev optaget in 
absentia og var i Duus Vinkjælder repræsenteret af sin 
søn, Thomas Christensen. Esben Christensens forældre 
emigrerede til USA i 1914, og Esben Christensen blev 
født få år efter. Han er veteran fra D-dag som soldat i 
den 82nd Airborne Division og gjorde resten af krigen 
med i Europa.

Hans nevø er Egon Hygum Poulsen, der fra 1995 til 
1997 var teknisk chef på Flyvestation Aalborg. Den-
gang blev han medlem af lauget, og det var ham, der 
banede vejen for optagelsen af den 97-årige krigsve-
teran. Sønnen Esben, som også blev optaget i lauget, 
betragter sig som en ægte dansk-amerikaner.

- Alle mine fi re bedsteforældre var danske, siger han 
stolt.

Fra laugsoptagelse direkte til Rebildfest

97-årig D-dags veteran optaget i lauget

Christian Den Fjerdes Laugs styrelse 2015. Fra venstre 
laugsarkivar Tom Thylkjær, stolsbroder Vagn Thomsen, 
kassemester Ib Regnarsson, tørstmester Jens Schultz, 
viceoldermand Kaj Handberg, laugsskovrider Børge 
Clausen, fondsadministrator Per Svensson, laugstrou-

badour Per Iversen, laugstroubadour Rudi Lykkegaard, 
laugsskriver Henrik Jensen, stolsbroder Jens-Christian 
Schmidt, ceremonimester Karl Salling Møller og sid-
dende foran oldermand Niels Voss-Hansen. 
(Foto: Jens Morten)

Styrelsen for Christian Den Fjerdes Laug 2015

Onsdag den 25. februar 
2015 kl. 19 i Duus Vinkjæl-
der i Jens Bangs Stenhus 
(Bordbestilling direkte 
til Duus Vinkjælder, 
tlf. 98 12 50 56.)

Kontingent 2015:
For årskontingentmedlem-
mer udgør kontingentet: 
100 DKK, 110 NOK, 125 
SEK, 12 GBP, 20 USD eller 
14 EUR.

Engangindskud for et livsvarigt medlemskab er 
 uændret; 600 DKK, 650 NOK, 750 SEK, 120 USD, 
70 GBP eller 100 EUR.

Nye livsvarige medlemmer modtager et specielt 
Laugsbrev underskrevet af Oldermand og Kasse-
mester, og medlemmernes navne indføres i Laugets 
Gyldne Bog.

Alle, som senest 16.2.15 har betalt årskontingent eller 
som er livsvarige medlemmer, deltager i lodtræknin-
gen om fi re rejsegavekort a 2.500 DKK til Best Travel.
Christian Den Fjerdes Laug
Jens Bangs Stenhus
Postboks 1644
DK-9100 Aalborg
Tlf. +45 98 13 16 48

Bank: 9280-1940028473
IBAN: DK 1692801940028473
SWIFT: SPNO DK 22
PayPal: ulla-ib@stofanet.dk

Email: chr4laug@chr4laug.dk
Hjemmeside: www.chr4laug.dk

Adresseændring: Direkte til lauget eller via hjemme-
siden.
Nyhedsbrev: De medlemmer, der ikke er tilmeldt 
vores elektroniske nyhedsbrev, opfordres til at gøre det 
via hjemmesiden.

Laugsforsamling 2015

Der blev taget forskud på julens søde overraskelser, 
da to unge studerende midt i december hver fi k over-
rakt et Humørlegat af Christian Den Fjerdes Laug i 
Aalborg. Med legaterne fulgte nemlig en lille check.

- Aalborg er en glad by, og vi skal alle sammen se 
livet fra den lyse side - og det kan checken være med 
til, sagde laugets oldermand Niels Voss Hansen, da 
han overrakte diplomer og check – først til Mikkel 
Siesgaard Hansen, Aalborg Studenterkursus, og sene-
re til Lisa Helene Skov, Agri College Aalborg.

Mikkel Siesgaard Hansen fi k diplom og check i en 
pause i aulaen på Aalborg Studenterkursus, og Lisa 
Helene Skov fi k sit diplom og medfølgende check i 
frokostpausen i kantinen i Aalborg Zoo, hvor hun er i 
praktik og håber på en elevplads som dyrepasser.

Årets humørlegater fra Christian Den Fjerdes Laug 
gives til elever, som ”ved sit gode humør, glade sind 
og positive indstilling har været med til at sprede god 
stemning og godt kammeratskab og derved inspireret 
lærere og kammerater til at fungere på en positiv og 

lidt mere fornøjelig måde”. 
- Det er altså ikke nødvendigvis på grund af fl id og 

dygtighed – men det må da meget gerne kombineres, 
sagde oldermand Niels Voss Hansen ved de to over-
rækkelser.

Det er 25. gang, at lauget uddeler legaterne, der gi-
ves til en elev på hvert af Aalborgs gymnasier og lig-
nende uddannelser. Et par af stederne møder laugets 
repræsentanter hvert år op – med laugstroubadourens 
trompetfanfarer og det hele. På byens øvrige uddan-
nelsessteder uddeles legatet af skolens leder som regel 
ved juleafslutningen. Legaterne kan ikke søges men 
uddeles til en elev, som er indstillet af uddannelses-
stedets ledelse.

- Og netop fordi legaterne ikke kan søges, er det en 
særlig ære, sagde oldermanden – og anbefalede sam-
tidig modtagerne til at bruge checken i den glade ånd, 
den er givet. Altså gerne til noget mere muntert end 
lærebøger...

De kendte ikke hinanden før tidligt lørdag morgen den 
1. november 2014. Men i ugerne efter var de enten på 
telefon eller SMS i kontakt med hinanden mindst en 
gang i døgnet.

Deres første møde var noget ud over det sædvan-
lige – 19-årige Anders Neve Enggaard reddede nem-
lig 39-årige Henrik Thomsen fra at drukne i Aalborg 
Havn. 

Henrik Thomsen kørte i sin bil i havnen tæt ved 
Honnørkajen, hvor der hverken var skiltning eller 
trafi kforhindringer. Anders Neve Enggaard kørte i det 
samme forbi på Strandvejen. Han hørte plasket og så 
bagenden af Henrik Thomsens bil, da den røg ud over 
kajkanten.  Anders Neve Enggaard spang i vandet og 
fi k reddet Henrik Thomsen ud af den synkende bil.

Og siden har kontakten mellem de to været tæt. 
Derfor var det også naturligt for Anders Neve Eng-
gaard, at han tog Henrik Thomsen med, da han var 

inviteret i Chri-
stian Den Fjerdes 
Laug for at få ros 
for sin indsats.

- Et af laugets 
formål er at hyl-
de og økonomisk 
støtte personer, 
der har gjort en stor og ekstraordinær indsats, sagde 
laugets oldermand, Niels Voss Hansen, da han og 
andre stolsbrødre ved en lille højtidelighed i laugets 
stue i Jens Bangs Stenhus i Aalborg overrakte Anders 
Neve en check.

- Vi formår ikke at uddele gastronomiske beløb, 
men når vi en gang imellem kan give et skulderklap 
og lidt penge til god middag eller to – ja, så bliver li-
vet altid lidt sjovere og hyggeligere, sagde Niels Voss 
Hansen.

To studerende fi k laugets humørlegater

Laugs-check til redningsmand



- Dejligt dansk selskab, solskin, øl og snaps af passende 
størrelser – og til fantastiske priser!  Det var, hvad godt 
80 glade nordmænd udtrykte efter et par dage i Aalborg 
i det dejlige junivejr. Nordmændene er alle medlemmer 
af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. 15 af dem 
blev det ganske vist først under opholdet i Aalborg, men 
alle de norske besøgende i Aalborg er medlemmer af 
Christian Den Fjerdes Laugs norske afdeling. 

Den norske laugsstyrelse med viceoldermand Hel-
ge Qvigstad i spidsen deltog også i besøget i Aalborg. 
Det er en tradition, at den meget aktive norske afdeling 
hvert år laver en sommertur til Aalborg, hvor lauget så 
optager nye medlemmer.

Og det skete under de sædvanlige festlige former i 
Duus Vinkjælder, hvor de nye medlemmer inden selve 
optagelsen og gåturen rundt om Jens Bangs Stenhus 
traditionelt måtte kikke på de tomme glas. 

Lauget hylder fortsat de ord, der stod med store 
bogstaver, da det blev dannet i 1942, nemlig at lauget 
skulle ”skabe et hyggeligt samlingssted for lysseende 
medborgere”. Og det falder åbenbart også i nordmæn-
denes smag, når 80-100 af dem hvert år nyder et par 
festlige dage sammen med lauget i Aalborg. 

I oktober rejste laugets styrelse på det lige så tradi-
tionelle genvisit i Oslo. Her blev optaget 21 nye med-
lemmer af lauget, og nordmændene havde desuden 

inviteret laugsstyrelsen fra Aalborg på besøg i Eidsvoll, 
hvor den norske forfatning blev underskrevet i 1814.

I alt er der cirka 7700 medlemmer af Christian Den 
Fjerdes Laug i Aalborg. De kommer fra 124 forskellige 
lande.

Det begyndende økonomiske opsving og gode inve-
steringsrådgivere er årsagen til, at Christian Den Fjer-
des Laugs Fond i år har haft et afkast på cirka 100.000 
kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i 
Aalborg Kommune og nærmeste omegn.

- Vi vil gerne ramme bredt og tilgodese så mange 
som muligt. Derfor uddeler vi igen i år mange men 
mere beskedne portioner, sagde fondsbestyrelsens 
formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, da han tra-
ditionen tro midt i december uddelte en stribe checks 
under en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder 
i Jens Bangs Stenhus. Det er også her, at Christian 
Den Fjerdes Laug holder til, og fondens formue stam-
mer da også fra laugets arbejde – og fra laugets mange 
medlemmer overalt i verden.

28 organisationer, foreninger og lignende samt 
nogle få enkeltpersoner fik hver en check ved sam-
menkomsten i Duus Vinkjælder. Tidligere på året fik 
seks konkrete projekter støtte – penge som i løbet af 
året var nødvendige her og nu.

- Og vi har som altid taget særligt hensyn til ”det 
frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets 
mindre privilegerede grupper”, som det hedder i fon-
dens bestemmelser, sagde Kaj Kjær.

Modtagerne spænder bredt og er blandt andre For-

eningen Hjernesagen i Aalborg, Støtteforeningen Ka-
millus på Kamillianergårdens Hospice, De Frivillige 
på Aalborg Universitetshospital, foreningen Familier 
med kræftramte børn samt Dansk Røde Kors’ Be-
søgstjeneste. Men også for eksempel Aalborg Miniby, 
foreningen Obelpigerne, Aalborg Studenterrevy, Aal-
borg Mandskor og Center for Dansk Jazzhistorie. Her 
er pengene støtte til andet bind om jazzens historie i 
Aalborg.  

Aalborg Mandskor, som næste år har 95 års jubi-
læum, underholder gratis på plejehjem og aktivitets-
centre i hele regionen – derfor fik koret en check til 
dækning af nogle af korets udgifter.

Aalborg Jægerklubs Blæsere fik også et tilskud, og 
tre blæsere kvitterede for checken med et par numre. 
Blæserne hjembringer medaljer og trofæer fra mester-
skaber i jagthornsblæsning i blandt andet Schweiz og 
Tyskland – og fonden spørger forsigtigt, om det ikke 
er en god ide snart at arrangere et sådant europame-
sterskab i Aalborg…..?  

Foruden Kaj Kjær består fondens bestyrelse af 
tidligere kirkeminister Mette Madsen, direktør Ernst 
Trillingsgaard, laugets oldermand Niels Voss Han-
sen samt fondens daglige administrator, stolsbror Per 
Svensson.

Onsdag den 26. februar 2014 blev der afholdt Laugsfor-
samling, og der blev denne aften traditionen tro uddelt 
forskellige priser:

Årets soldat blev konstabel Nicklas Kirkedal.
Initiativprisen gik til Dorte Christensen for udvist ini-

tiativ og virkelyst i anledning af 70 året for ”Churchill 
klubbens” oprettelse.

Aalborgprisen fik Aalborg Kanonlaug - repræsenteret 
ved Bernt Jensen - for kanonlaugets synlige og hørlige 
virke for at fejre særlige begivenheder og bevare den 
gamle danske saluttradition.

Hædersprisen blev tildelt sportsdirektør Lynge Ja-
cobsen for et livslangt virke og engagement for AaB, og 
her igennem for at være en fremragende ambassadør for 
Aalborg i ind- og udland.

I årets løb har vi haft 21 optagelser af 463 personer 
fra 24 forskellige nationer. Fordelingen er: 251 danske-
re, 95 nordmænd, 25 svenskere og 23 amerikanere. Re-
sten fordeler sig på så forskellige lande som Burundi, 
Rwanda til Ukraine.

Ved laugsforsamlingen blev vor nye stolsbroder Jens 
Chr. Schmidt iklædt kappe. Jens Chr. Schmidt er for-
mand for Visit Aalborg og norsk konsul i Aalborg. Des-
uden er han kendt for sit virke som direktør i Rambøll 
og tidligere formand for Aalborg Industri og Handels-
kammer. 

Vor afdeling i Oslo aflagde Aalborg et besøg den 2. 
juni. For at sikre en rolig nedfart fra Oslo var danske 
viceoldermand, historiker og laugsskovrider inviteret til 
at ledsage vore norske venner sikkert til Danmark.

Den norske delegation bestod af 80 personer med 
viceoldermand Helge Qvigstad i spidsen. En som sæd-
vanlig hyggelig optagelse med et meget engageret pub-
likum.

4. juli festen foregik traditionen tro i strålende sol-
skin. Vi optog talerne til Rebildfesten. Fra USA: ambas-
sadør Rufus Gifford og Malena Belafonda og fra Dan-
mark direktør i A. P. Møller/Mærsk, Niels Smedegaard 
Andersen.

”In absentia” blev den 97 årige veteran fra ”D-dag” 
Esben Christensen, som bor i Portland, USA, optaget. 
Esben Christensen var repræsenteret af sin søn Thomas 
Christensen.

Ved teltfrokosten i Rebild fik herrerne overrakt et 
Laugsslips og til Malena Belafonde var der et Laugs-
tørklæde.

Også dansk-amerikaneren Peter Ørum fik overrakt et 
Laugsslips for sin årelange indsats for Aalborg og inte-
resse for Lauget. Ligesom borgmester-for-en-dag, Peter 
Hoy modtog et slips.

Den 21. oktober var Lauget på besøg i Oslo, hvor 
optagelsen traditionen tro fandt sted på ”Oslo Militære 
Samfund”. Vore norske værter havde i år inviteret os til 
Eidsvoll - Landstedet, hvor Eidsvoll-forfatningen for 
200 år siden blev underskrevet. En meget stor oplevelse.

Dagen sluttede med optagelsen af 21 nye medlemmer 
i de smukke rammer i ”Oslo Militære Samfund”.

Torsdag den 6. november overrakte Lauget en check 
til Anders Neve Enggaard som et skulderklap for at have 
reddet føreren ud af en bil, der var kørt i Aalborg Havn.

Christian Den Fjerdes Laugs Fond kunne - trods de 
lave rentesatser - uddele lidt over 100.000 kr. til mange 
gode formål. Det skete den 3. december i Duus Vinkjæl-
der, hvor der udover uddeling af penge også blev nydt 
gløgg og æbleskiver.

Laugets hjemmeside er blevet flittigt brugt. Der har 
været over 33.000 ”hits” i løbet af 2014. Vi sætter stor 
pris på den interesse, der hermed vises Lauget.

Her ved årsskiftet vil jeg gerne takke alle vores sam-
arbejdspartnere for et dejligt og godt samarbejde. Vi er 
glade for den imødekommenhed, som vi møder overalt.

Endvidere en stor tak til Laugsstyrelsens medlemmer 
for et godt og positivt samarbejde.

Niels Voss Hansen

Oldermand

80 nordmænd til sommerfest i lauget Fondspenge til sociale og kulturelle aktiviteterLaugsstyrelsens nytårshilsen
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resse for Lauget. Ligesom borgmester-for-en-dag, Peter 
Hoy modtog et slips.

Den 21. oktober var Lauget på besøg i Oslo, hvor 
optagelsen traditionen tro fandt sted på ”Oslo Militære 
Samfund”. Vore norske værter havde i år inviteret os til 
Eidsvoll - Landstedet, hvor Eidsvoll-forfatningen for 
200 år siden blev underskrevet. En meget stor oplevelse.

Dagen sluttede med optagelsen af 21 nye medlemmer 
i de smukke rammer i ”Oslo Militære Samfund”.

Torsdag den 6. november overrakte Lauget en check 
til Anders Neve Enggaard som et skulderklap for at have 
reddet føreren ud af en bil, der var kørt i Aalborg Havn.

Christian Den Fjerdes Laugs Fond kunne - trods de 
lave rentesatser - uddele lidt over 100.000 kr. til mange 
gode formål. Det skete den 3. december i Duus Vinkjæl-
der, hvor der udover uddeling af penge også blev nydt 
gløgg og æbleskiver.

Laugets hjemmeside er blevet flittigt brugt. Der har 
været over 33.000 ”hits” i løbet af 2014. Vi sætter stor 
pris på den interesse, der hermed vises Lauget.

Her ved årsskiftet vil jeg gerne takke alle vores sam-
arbejdspartnere for et dejligt og godt samarbejde. Vi er 
glade for den imødekommenhed, som vi møder overalt.

Endvidere en stor tak til Laugsstyrelsens medlemmer 
for et godt og positivt samarbejde.

Niels Voss Hansen

Oldermand

80 nordmænd til sommerfest i lauget Fondspenge til sociale og kulturelle aktiviteterLaugsstyrelsens nytårshilsen



Laugs-Tidende
Christian Den Fjerdes Laugs Nytaarsbrev 2015

Den amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gif-
ford, nåede en kop kaffe på en cafe, inden han 4. juli 
først på formiddagen skulle optages i Christian Den 
Fjerdes Laug. Og det var han glad for. For vanen tro 
måtte alle de kommende medlemmer af lauget nemlig 
fi nde sig i at sidde ved tomme borde, indtil optagelsen 
er gennemført – mens laugsbrødrene jævnligt skåler og 
højt meddeler ”Vor tørst først!”

Ambassadøren blev optaget i lauget sammen med 

Rebildfestens andre hovedpersoner, blandt andre de to 
hovedtalere, A. P. Møller-direktør Niels Smedegaard 
Andersen og fotomodel med mere Malena Belafonte 
samt deres ægtefæller. Også den amerikanske militær-
attache i Danmark, Michael Wise, og Rebildfestens 
vært, Rebilds borgmester Leon Sebbelin, er nu med-
lemmer af Christian Den Fjerdes Laug.

Efter optagelsen i lauget fortsatte alle de nye med-
lemmer og de fl este tilskuere til festen i Rebild Bakker.

Normalt er de personer, der skal optages i Christian Den 
Fjerdes Laug naturligvis til stede i Duus Vinkjælder i 
Jens Bangs Stenhus i Aalborg. Men 4. juli manglede én. 
97-årige Esben Christensen, der bor i Portland i staten 
Maine i USA, er frisk og kører fortsat bil – men rej-
sen til Aalborg var lidt for lang. Så han blev optaget in 
absentia og var i Duus Vinkjælder repræsenteret af sin 
søn, Thomas Christensen. Esben Christensens forældre 
emigrerede til USA i 1914, og Esben Christensen blev 
født få år efter. Han er veteran fra D-dag som soldat i 
den 82nd Airborne Division og gjorde resten af krigen 
med i Europa.

Hans nevø er Egon Hygum Poulsen, der fra 1995 til 
1997 var teknisk chef på Flyvestation Aalborg. Den-
gang blev han medlem af lauget, og det var ham, der 
banede vejen for optagelsen af den 97-årige krigsve-
teran. Sønnen Esben, som også blev optaget i lauget, 
betragter sig som en ægte dansk-amerikaner.

- Alle mine fi re bedsteforældre var danske, siger han 
stolt.

Fra laugsoptagelse direkte til Rebildfest

97-årig D-dags veteran optaget i lauget

Christian Den Fjerdes Laugs styrelse 2015. Fra venstre 
laugsarkivar Tom Thylkjær, stolsbroder Vagn Thomsen, 
kassemester Ib Regnarsson, tørstmester Jens Schultz, 
viceoldermand Kaj Handberg, laugsskovrider Børge 
Clausen, fondsadministrator Per Svensson, laugstrou-

badour Per Iversen, laugstroubadour Rudi Lykkegaard, 
laugsskriver Henrik Jensen, stolsbroder Jens-Christian 
Schmidt, ceremonimester Karl Salling Møller og sid-
dende foran oldermand Niels Voss-Hansen. 
(Foto: Jens Morten)

Styrelsen for Christian Den Fjerdes Laug 2015

Onsdag den 25. februar 
2015 kl. 19 i Duus Vinkjæl-
der i Jens Bangs Stenhus 
(Bordbestilling direkte 
til Duus Vinkjælder, 
tlf. 98 12 50 56.)

Kontingent 2015:
For årskontingentmedlem-
mer udgør kontingentet: 
100 DKK, 110 NOK, 125 
SEK, 12 GBP, 20 USD eller 
14 EUR.

Engangindskud for et livsvarigt medlemskab er 
 uændret; 600 DKK, 650 NOK, 750 SEK, 120 USD, 
70 GBP eller 100 EUR.

Nye livsvarige medlemmer modtager et specielt 
Laugsbrev underskrevet af Oldermand og Kasse-
mester, og medlemmernes navne indføres i Laugets 
Gyldne Bog.

Alle, som senest 16.2.15 har betalt årskontingent eller 
som er livsvarige medlemmer, deltager i lodtræknin-
gen om fi re rejsegavekort a 2.500 DKK til Best Travel.
Christian Den Fjerdes Laug
Jens Bangs Stenhus
Postboks 1644
DK-9100 Aalborg
Tlf. +45 98 13 16 48

Bank: 9280-1940028473
IBAN: DK 1692801940028473
SWIFT: SPNO DK 22
PayPal: ulla-ib@stofanet.dk

Email: chr4laug@chr4laug.dk
Hjemmeside: www.chr4laug.dk

Adresseændring: Direkte til lauget eller via hjemme-
siden.
Nyhedsbrev: De medlemmer, der ikke er tilmeldt 
vores elektroniske nyhedsbrev, opfordres til at gøre det 
via hjemmesiden.

Laugsforsamling 2015

Der blev taget forskud på julens søde overraskelser, 
da to unge studerende midt i december hver fi k over-
rakt et Humørlegat af Christian Den Fjerdes Laug i 
Aalborg. Med legaterne fulgte nemlig en lille check.

- Aalborg er en glad by, og vi skal alle sammen se 
livet fra den lyse side - og det kan checken være med 
til, sagde laugets oldermand Niels Voss Hansen, da 
han overrakte diplomer og check – først til Mikkel 
Siesgaard Hansen, Aalborg Studenterkursus, og sene-
re til Lisa Helene Skov, Agri College Aalborg.

Mikkel Siesgaard Hansen fi k diplom og check i en 
pause i aulaen på Aalborg Studenterkursus, og Lisa 
Helene Skov fi k sit diplom og medfølgende check i 
frokostpausen i kantinen i Aalborg Zoo, hvor hun er i 
praktik og håber på en elevplads som dyrepasser.

Årets humørlegater fra Christian Den Fjerdes Laug 
gives til elever, som ”ved sit gode humør, glade sind 
og positive indstilling har været med til at sprede god 
stemning og godt kammeratskab og derved inspireret 
lærere og kammerater til at fungere på en positiv og 

lidt mere fornøjelig måde”. 
- Det er altså ikke nødvendigvis på grund af fl id og 

dygtighed – men det må da meget gerne kombineres, 
sagde oldermand Niels Voss Hansen ved de to over-
rækkelser.

Det er 25. gang, at lauget uddeler legaterne, der gi-
ves til en elev på hvert af Aalborgs gymnasier og lig-
nende uddannelser. Et par af stederne møder laugets 
repræsentanter hvert år op – med laugstroubadourens 
trompetfanfarer og det hele. På byens øvrige uddan-
nelsessteder uddeles legatet af skolens leder som regel 
ved juleafslutningen. Legaterne kan ikke søges men 
uddeles til en elev, som er indstillet af uddannelses-
stedets ledelse.

- Og netop fordi legaterne ikke kan søges, er det en 
særlig ære, sagde oldermanden – og anbefalede sam-
tidig modtagerne til at bruge checken i den glade ånd, 
den er givet. Altså gerne til noget mere muntert end 
lærebøger...

De kendte ikke hinanden før tidligt lørdag morgen den 
1. november 2014. Men i ugerne efter var de enten på 
telefon eller SMS i kontakt med hinanden mindst en 
gang i døgnet.

Deres første møde var noget ud over det sædvan-
lige – 19-årige Anders Neve Enggaard reddede nem-
lig 39-årige Henrik Thomsen fra at drukne i Aalborg 
Havn. 

Henrik Thomsen kørte i sin bil i havnen tæt ved 
Honnørkajen, hvor der hverken var skiltning eller 
trafi kforhindringer. Anders Neve Enggaard kørte i det 
samme forbi på Strandvejen. Han hørte plasket og så 
bagenden af Henrik Thomsens bil, da den røg ud over 
kajkanten.  Anders Neve Enggaard spang i vandet og 
fi k reddet Henrik Thomsen ud af den synkende bil.

Og siden har kontakten mellem de to været tæt. 
Derfor var det også naturligt for Anders Neve Eng-
gaard, at han tog Henrik Thomsen med, da han var 

inviteret i Chri-
stian Den Fjerdes 
Laug for at få ros 
for sin indsats.

- Et af laugets 
formål er at hyl-
de og økonomisk 
støtte personer, 
der har gjort en stor og ekstraordinær indsats, sagde 
laugets oldermand, Niels Voss Hansen, da han og 
andre stolsbrødre ved en lille højtidelighed i laugets 
stue i Jens Bangs Stenhus i Aalborg overrakte Anders 
Neve en check.

- Vi formår ikke at uddele gastronomiske beløb, 
men når vi en gang imellem kan give et skulderklap 
og lidt penge til god middag eller to – ja, så bliver li-
vet altid lidt sjovere og hyggeligere, sagde Niels Voss 
Hansen.

To studerende fi k laugets humørlegater

Laugs-check til redningsmand



- Dejligt dansk selskab, solskin, øl og snaps af passende 
størrelser – og til fantastiske priser!  Det var, hvad godt 
80 glade nordmænd udtrykte efter et par dage i Aalborg 
i det dejlige junivejr. Nordmændene er alle medlemmer 
af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. 15 af dem 
blev det ganske vist først under opholdet i Aalborg, men 
alle de norske besøgende i Aalborg er medlemmer af 
Christian Den Fjerdes Laugs norske afdeling. 

Den norske laugsstyrelse med viceoldermand Hel-
ge Qvigstad i spidsen deltog også i besøget i Aalborg. 
Det er en tradition, at den meget aktive norske afdeling 
hvert år laver en sommertur til Aalborg, hvor lauget så 
optager nye medlemmer.

Og det skete under de sædvanlige festlige former i 
Duus Vinkjælder, hvor de nye medlemmer inden selve 
optagelsen og gåturen rundt om Jens Bangs Stenhus 
traditionelt måtte kikke på de tomme glas. 

Lauget hylder fortsat de ord, der stod med store 
bogstaver, da det blev dannet i 1942, nemlig at lauget 
skulle ”skabe et hyggeligt samlingssted for lysseende 
medborgere”. Og det falder åbenbart også i nordmæn-
denes smag, når 80-100 af dem hvert år nyder et par 
festlige dage sammen med lauget i Aalborg. 

I oktober rejste laugets styrelse på det lige så tradi-
tionelle genvisit i Oslo. Her blev optaget 21 nye med-
lemmer af lauget, og nordmændene havde desuden 

inviteret laugsstyrelsen fra Aalborg på besøg i Eidsvoll, 
hvor den norske forfatning blev underskrevet i 1814.

I alt er der cirka 7700 medlemmer af Christian Den 
Fjerdes Laug i Aalborg. De kommer fra 124 forskellige 
lande.

Det begyndende økonomiske opsving og gode inve-
steringsrådgivere er årsagen til, at Christian Den Fjer-
des Laugs Fond i år har haft et afkast på cirka 100.000 
kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i 
Aalborg Kommune og nærmeste omegn.

- Vi vil gerne ramme bredt og tilgodese så mange 
som muligt. Derfor uddeler vi igen i år mange men 
mere beskedne portioner, sagde fondsbestyrelsens 
formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, da han tra-
ditionen tro midt i december uddelte en stribe checks 
under en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder 
i Jens Bangs Stenhus. Det er også her, at Christian 
Den Fjerdes Laug holder til, og fondens formue stam-
mer da også fra laugets arbejde – og fra laugets mange 
medlemmer overalt i verden.

28 organisationer, foreninger og lignende samt 
nogle få enkeltpersoner fik hver en check ved sam-
menkomsten i Duus Vinkjælder. Tidligere på året fik 
seks konkrete projekter støtte – penge som i løbet af 
året var nødvendige her og nu.

- Og vi har som altid taget særligt hensyn til ”det 
frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets 
mindre privilegerede grupper”, som det hedder i fon-
dens bestemmelser, sagde Kaj Kjær.

Modtagerne spænder bredt og er blandt andre For-

eningen Hjernesagen i Aalborg, Støtteforeningen Ka-
millus på Kamillianergårdens Hospice, De Frivillige 
på Aalborg Universitetshospital, foreningen Familier 
med kræftramte børn samt Dansk Røde Kors’ Be-
søgstjeneste. Men også for eksempel Aalborg Miniby, 
foreningen Obelpigerne, Aalborg Studenterrevy, Aal-
borg Mandskor og Center for Dansk Jazzhistorie. Her 
er pengene støtte til andet bind om jazzens historie i 
Aalborg.  

Aalborg Mandskor, som næste år har 95 års jubi-
læum, underholder gratis på plejehjem og aktivitets-
centre i hele regionen – derfor fik koret en check til 
dækning af nogle af korets udgifter.

Aalborg Jægerklubs Blæsere fik også et tilskud, og 
tre blæsere kvitterede for checken med et par numre. 
Blæserne hjembringer medaljer og trofæer fra mester-
skaber i jagthornsblæsning i blandt andet Schweiz og 
Tyskland – og fonden spørger forsigtigt, om det ikke 
er en god ide snart at arrangere et sådant europame-
sterskab i Aalborg…..?  

Foruden Kaj Kjær består fondens bestyrelse af 
tidligere kirkeminister Mette Madsen, direktør Ernst 
Trillingsgaard, laugets oldermand Niels Voss Han-
sen samt fondens daglige administrator, stolsbror Per 
Svensson.

Onsdag den 26. februar 2014 blev der afholdt Laugsfor-
samling, og der blev denne aften traditionen tro uddelt 
forskellige priser:

Årets soldat blev konstabel Nicklas Kirkedal.
Initiativprisen gik til Dorte Christensen for udvist ini-

tiativ og virkelyst i anledning af 70 året for ”Churchill 
klubbens” oprettelse.

Aalborgprisen fik Aalborg Kanonlaug - repræsenteret 
ved Bernt Jensen - for kanonlaugets synlige og hørlige 
virke for at fejre særlige begivenheder og bevare den 
gamle danske saluttradition.

Hædersprisen blev tildelt sportsdirektør Lynge Ja-
cobsen for et livslangt virke og engagement for AaB, og 
her igennem for at være en fremragende ambassadør for 
Aalborg i ind- og udland.

I årets løb har vi haft 21 optagelser af 463 personer 
fra 24 forskellige nationer. Fordelingen er: 251 danske-
re, 95 nordmænd, 25 svenskere og 23 amerikanere. Re-
sten fordeler sig på så forskellige lande som Burundi, 
Rwanda til Ukraine.

Ved laugsforsamlingen blev vor nye stolsbroder Jens 
Chr. Schmidt iklædt kappe. Jens Chr. Schmidt er for-
mand for Visit Aalborg og norsk konsul i Aalborg. Des-
uden er han kendt for sit virke som direktør i Rambøll 
og tidligere formand for Aalborg Industri og Handels-
kammer. 

Vor afdeling i Oslo aflagde Aalborg et besøg den 2. 
juni. For at sikre en rolig nedfart fra Oslo var danske 
viceoldermand, historiker og laugsskovrider inviteret til 
at ledsage vore norske venner sikkert til Danmark.

Den norske delegation bestod af 80 personer med 
viceoldermand Helge Qvigstad i spidsen. En som sæd-
vanlig hyggelig optagelse med et meget engageret pub-
likum.

4. juli festen foregik traditionen tro i strålende sol-
skin. Vi optog talerne til Rebildfesten. Fra USA: ambas-
sadør Rufus Gifford og Malena Belafonda og fra Dan-
mark direktør i A. P. Møller/Mærsk, Niels Smedegaard 
Andersen.

”In absentia” blev den 97 årige veteran fra ”D-dag” 
Esben Christensen, som bor i Portland, USA, optaget. 
Esben Christensen var repræsenteret af sin søn Thomas 
Christensen.

Ved teltfrokosten i Rebild fik herrerne overrakt et 
Laugsslips og til Malena Belafonde var der et Laugs-
tørklæde.

Også dansk-amerikaneren Peter Ørum fik overrakt et 
Laugsslips for sin årelange indsats for Aalborg og inte-
resse for Lauget. Ligesom borgmester-for-en-dag, Peter 
Hoy modtog et slips.

Den 21. oktober var Lauget på besøg i Oslo, hvor 
optagelsen traditionen tro fandt sted på ”Oslo Militære 
Samfund”. Vore norske værter havde i år inviteret os til 
Eidsvoll - Landstedet, hvor Eidsvoll-forfatningen for 
200 år siden blev underskrevet. En meget stor oplevelse.

Dagen sluttede med optagelsen af 21 nye medlemmer 
i de smukke rammer i ”Oslo Militære Samfund”.

Torsdag den 6. november overrakte Lauget en check 
til Anders Neve Enggaard som et skulderklap for at have 
reddet føreren ud af en bil, der var kørt i Aalborg Havn.

Christian Den Fjerdes Laugs Fond kunne - trods de 
lave rentesatser - uddele lidt over 100.000 kr. til mange 
gode formål. Det skete den 3. december i Duus Vinkjæl-
der, hvor der udover uddeling af penge også blev nydt 
gløgg og æbleskiver.

Laugets hjemmeside er blevet flittigt brugt. Der har 
været over 33.000 ”hits” i løbet af 2014. Vi sætter stor 
pris på den interesse, der hermed vises Lauget.

Her ved årsskiftet vil jeg gerne takke alle vores sam-
arbejdspartnere for et dejligt og godt samarbejde. Vi er 
glade for den imødekommenhed, som vi møder overalt.

Endvidere en stor tak til Laugsstyrelsens medlemmer 
for et godt og positivt samarbejde.

Niels Voss Hansen

Oldermand

80 nordmænd til sommerfest i lauget Fondspenge til sociale og kulturelle aktiviteterLaugsstyrelsens nytårshilsen



Laugs-Tidende
Christian Den Fjerdes Laugs Nytaarsbrev 2015

Den amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gif-
ford, nåede en kop kaffe på en cafe, inden han 4. juli 
først på formiddagen skulle optages i Christian Den 
Fjerdes Laug. Og det var han glad for. For vanen tro 
måtte alle de kommende medlemmer af lauget nemlig 
fi nde sig i at sidde ved tomme borde, indtil optagelsen 
er gennemført – mens laugsbrødrene jævnligt skåler og 
højt meddeler ”Vor tørst først!”

Ambassadøren blev optaget i lauget sammen med 

Rebildfestens andre hovedpersoner, blandt andre de to 
hovedtalere, A. P. Møller-direktør Niels Smedegaard 
Andersen og fotomodel med mere Malena Belafonte 
samt deres ægtefæller. Også den amerikanske militær-
attache i Danmark, Michael Wise, og Rebildfestens 
vært, Rebilds borgmester Leon Sebbelin, er nu med-
lemmer af Christian Den Fjerdes Laug.

Efter optagelsen i lauget fortsatte alle de nye med-
lemmer og de fl este tilskuere til festen i Rebild Bakker.

Normalt er de personer, der skal optages i Christian Den 
Fjerdes Laug naturligvis til stede i Duus Vinkjælder i 
Jens Bangs Stenhus i Aalborg. Men 4. juli manglede én. 
97-årige Esben Christensen, der bor i Portland i staten 
Maine i USA, er frisk og kører fortsat bil – men rej-
sen til Aalborg var lidt for lang. Så han blev optaget in 
absentia og var i Duus Vinkjælder repræsenteret af sin 
søn, Thomas Christensen. Esben Christensens forældre 
emigrerede til USA i 1914, og Esben Christensen blev 
født få år efter. Han er veteran fra D-dag som soldat i 
den 82nd Airborne Division og gjorde resten af krigen 
med i Europa.

Hans nevø er Egon Hygum Poulsen, der fra 1995 til 
1997 var teknisk chef på Flyvestation Aalborg. Den-
gang blev han medlem af lauget, og det var ham, der 
banede vejen for optagelsen af den 97-årige krigsve-
teran. Sønnen Esben, som også blev optaget i lauget, 
betragter sig som en ægte dansk-amerikaner.

- Alle mine fi re bedsteforældre var danske, siger han 
stolt.

Fra laugsoptagelse direkte til Rebildfest

97-årig D-dags veteran optaget i lauget

Christian Den Fjerdes Laugs styrelse 2015. Fra venstre 
laugsarkivar Tom Thylkjær, stolsbroder Vagn Thomsen, 
kassemester Ib Regnarsson, tørstmester Jens Schultz, 
viceoldermand Kaj Handberg, laugsskovrider Børge 
Clausen, fondsadministrator Per Svensson, laugstrou-

badour Per Iversen, laugstroubadour Rudi Lykkegaard, 
laugsskriver Henrik Jensen, stolsbroder Jens-Christian 
Schmidt, ceremonimester Karl Salling Møller og sid-
dende foran oldermand Niels Voss-Hansen. 
(Foto: Jens Morten)

Styrelsen for Christian Den Fjerdes Laug 2015

Onsdag den 25. februar 
2015 kl. 19 i Duus Vinkjæl-
der i Jens Bangs Stenhus 
(Bordbestilling direkte 
til Duus Vinkjælder, 
tlf. 98 12 50 56.)

Kontingent 2015:
For årskontingentmedlem-
mer udgør kontingentet: 
100 DKK, 110 NOK, 125 
SEK, 12 GBP, 20 USD eller 
14 EUR.

Engangindskud for et livsvarigt medlemskab er 
 uændret; 600 DKK, 650 NOK, 750 SEK, 120 USD, 
70 GBP eller 100 EUR.

Nye livsvarige medlemmer modtager et specielt 
Laugsbrev underskrevet af Oldermand og Kasse-
mester, og medlemmernes navne indføres i Laugets 
Gyldne Bog.

Alle, som senest 16.2.15 har betalt årskontingent eller 
som er livsvarige medlemmer, deltager i lodtræknin-
gen om fi re rejsegavekort a 2.500 DKK til Best Travel.
Christian Den Fjerdes Laug
Jens Bangs Stenhus
Postboks 1644
DK-9100 Aalborg
Tlf. +45 98 13 16 48

Bank: 9280-1940028473
IBAN: DK 1692801940028473
SWIFT: SPNO DK 22
PayPal: ulla-ib@stofanet.dk

Email: chr4laug@chr4laug.dk
Hjemmeside: www.chr4laug.dk

Adresseændring: Direkte til lauget eller via hjemme-
siden.
Nyhedsbrev: De medlemmer, der ikke er tilmeldt 
vores elektroniske nyhedsbrev, opfordres til at gøre det 
via hjemmesiden.

Laugsforsamling 2015

Der blev taget forskud på julens søde overraskelser, 
da to unge studerende midt i december hver fi k over-
rakt et Humørlegat af Christian Den Fjerdes Laug i 
Aalborg. Med legaterne fulgte nemlig en lille check.

- Aalborg er en glad by, og vi skal alle sammen se 
livet fra den lyse side - og det kan checken være med 
til, sagde laugets oldermand Niels Voss Hansen, da 
han overrakte diplomer og check – først til Mikkel 
Siesgaard Hansen, Aalborg Studenterkursus, og sene-
re til Lisa Helene Skov, Agri College Aalborg.

Mikkel Siesgaard Hansen fi k diplom og check i en 
pause i aulaen på Aalborg Studenterkursus, og Lisa 
Helene Skov fi k sit diplom og medfølgende check i 
frokostpausen i kantinen i Aalborg Zoo, hvor hun er i 
praktik og håber på en elevplads som dyrepasser.

Årets humørlegater fra Christian Den Fjerdes Laug 
gives til elever, som ”ved sit gode humør, glade sind 
og positive indstilling har været med til at sprede god 
stemning og godt kammeratskab og derved inspireret 
lærere og kammerater til at fungere på en positiv og 

lidt mere fornøjelig måde”. 
- Det er altså ikke nødvendigvis på grund af fl id og 

dygtighed – men det må da meget gerne kombineres, 
sagde oldermand Niels Voss Hansen ved de to over-
rækkelser.

Det er 25. gang, at lauget uddeler legaterne, der gi-
ves til en elev på hvert af Aalborgs gymnasier og lig-
nende uddannelser. Et par af stederne møder laugets 
repræsentanter hvert år op – med laugstroubadourens 
trompetfanfarer og det hele. På byens øvrige uddan-
nelsessteder uddeles legatet af skolens leder som regel 
ved juleafslutningen. Legaterne kan ikke søges men 
uddeles til en elev, som er indstillet af uddannelses-
stedets ledelse.

- Og netop fordi legaterne ikke kan søges, er det en 
særlig ære, sagde oldermanden – og anbefalede sam-
tidig modtagerne til at bruge checken i den glade ånd, 
den er givet. Altså gerne til noget mere muntert end 
lærebøger...

De kendte ikke hinanden før tidligt lørdag morgen den 
1. november 2014. Men i ugerne efter var de enten på 
telefon eller SMS i kontakt med hinanden mindst en 
gang i døgnet.

Deres første møde var noget ud over det sædvan-
lige – 19-årige Anders Neve Enggaard reddede nem-
lig 39-årige Henrik Thomsen fra at drukne i Aalborg 
Havn. 

Henrik Thomsen kørte i sin bil i havnen tæt ved 
Honnørkajen, hvor der hverken var skiltning eller 
trafi kforhindringer. Anders Neve Enggaard kørte i det 
samme forbi på Strandvejen. Han hørte plasket og så 
bagenden af Henrik Thomsens bil, da den røg ud over 
kajkanten.  Anders Neve Enggaard spang i vandet og 
fi k reddet Henrik Thomsen ud af den synkende bil.

Og siden har kontakten mellem de to været tæt. 
Derfor var det også naturligt for Anders Neve Eng-
gaard, at han tog Henrik Thomsen med, da han var 

inviteret i Chri-
stian Den Fjerdes 
Laug for at få ros 
for sin indsats.

- Et af laugets 
formål er at hyl-
de og økonomisk 
støtte personer, 
der har gjort en stor og ekstraordinær indsats, sagde 
laugets oldermand, Niels Voss Hansen, da han og 
andre stolsbrødre ved en lille højtidelighed i laugets 
stue i Jens Bangs Stenhus i Aalborg overrakte Anders 
Neve en check.

- Vi formår ikke at uddele gastronomiske beløb, 
men når vi en gang imellem kan give et skulderklap 
og lidt penge til god middag eller to – ja, så bliver li-
vet altid lidt sjovere og hyggeligere, sagde Niels Voss 
Hansen.

To studerende fi k laugets humørlegater

Laugs-check til redningsmand


