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154 norske laugsmedlemmer til jubilæumsfest i Aalborg
Der har altid været tætte bånd mellem danskere og
nordmænd. Og da en kreds af nordmænd i Oslo, som
alle var medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug i
Aalborg, i 1991 syntes, at der burde være et lignende
laug i Oslo, var der ikke langt fra tanke til handling.
Den 15. maj 1991 var det en realitet. Med Jahn Otto
Johansen som viceoldermand blev der oprettet et Christian Den Fjerdes Laug i Oslo i tæt samarbejde med
lauget i Aalborg. Der er naturligvis kun én oldermand,
og det er Niels Voss Hansen i lauget
i Aalborg. Derfor er det en viceoldermand, der leder lauget i Oslo.
Der har gennem alle år været mange fornøjelige og udbytterige besøg
hos hinanden. Alle optagelser i lauget
i Oslo laves af laugsbrødrene i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg –
enten i Aalborg eller i Oslo.
Styrelsen i lauget i Oslo fandt det
derfor naturligt, at 25 års jubilæet
skulle fejres i forbindelse med det årlige traditionelle norske besøg i Aalborg med optagelse
af nye laugsmedlemmer. Og der var meget stor tilslutning til jubilæumsfesten - 154 deltog i turen til Aalborg.
Festlighederne startede på Stortorvet i Oslo, hvor
den norske viceoldermand Helge Qvigstad lagde en
krans ved statuen af Kong Christian Den Fjerde. Der
var også tale af den danske oldermand Niels Voss Hansen, som sammen med viceoldermand Kaj Handberg
deltog i festlighederne i Oslo.

Skuespiller Berrit Kvorning læste en tekst inden alle i
procession med musik og eskorteret af beredent politi
gik via hovedstrøget Karl Johan til Oslo Militære Anlæg – og senere til færgen mod Danmark.
Næste formiddag ankom alle til Aalborg. 26 nye
norske brødre og søstre blev optaget i Christian Den
Fjerdes Laug. Optagelsen foregik som altid i Duus
Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus på Østerå i Aalborg.
Der var den sædvanlige gode stemning i vinkjælderen,
og de deltagere, der ikke var plads til i
kælderen, kunne nyde et krus øl udendørs - akkompagneret af det medbragte jazzorkester fra Drøbak.
Efter den traditionelle optagelse
lykkedes at få de fleste til et gruppefoto foran det gamle rådhus og lige ved
siden af laugstræet. Jubilæumsgaven
fra lauget i Aalborg til de norske venner var en flot kanonsalut fra Aalborg
Kanonlaug.
Jubilæumsfesten i Aalborg sluttede
med frokost på Søgaards Bryghus for de norske gæster
og laugsbrødrene fra Aalborg. Her var der underholdning af blandt andet laugstroubadourerne og af Berrit
Kvorring. Den norske æresviceoldermand Jahn Otto Johansen fortalte anekdoter om Kong Christian Den Fjerde. Takketalen blev holdt af æresviceoldermand Trygve Sødring, som i forbindelse med besøget var blevet
hædret med Christian Den Fjerdes Laugs guldmedalje.

Nytårshilsen fra Christian Den Fjerdes Laugs oldermand

Vores Laugsforsamling blev sædvanen tro afholdt den
sidste onsdag i februar - i 2016 var det den 24. februar
- hvor vi også uddelte Laugets priser.
Der blev også optaget ti nye medlemmer, og umiddelbart før optagelsen blev vor nye stolsbroder, Svend
Aage Suhr, iklædt kappe og baret.
Året 2016 har været et anderledes år end sædvanligt,
idet der kun har været 15 optagelser mod normalt 25-30
optagelser. Året tegnede ellers til at blive et rekordår,
idet vi i samarbejde med VisitAalborg, havde planlagt
en serie optagelser af krydstogtgæster. Det blev dog
ikke den store succes – tværtimod. Ingen af de planlagte
optagelser blev gennemført.
Derimod blev det en stor succes, da vor afdeling i
Oslo havde valgt at fejre afdelingens 25 års jubilæum i
Aalborg. I den forbindelse kan nævnes, at Oldermanden
og 1. Viceoldermanden drog til Oslo og deltog i starten
af festlighederne.
Lauget har haft en række hyggelige optagelser med
glade og spændte nye medlemmer. En optagelse, der
står meget klart, var optagelsen af 19 nye søstre fra Marialogen. En fyldt vinkjælder med ene af veloplagte tidligere optagne søstre satte stemningen i vejret, og den
blev ikke mindre, da vi fik et brudepar - som fejrede
brylluppet i Duus Vinkjælder - til at danse brudevalsen.
Året har naturligvis også budt på optagelser af hyggelige ”gengangere”, såsom Unmilpoc- og 4. Julioptagelserne.

Arbejdet i Chr. 4´s Laugs Fond er forløbet fint. Igen i
2016 har vi uddelt godt 100.000 kroner. Som nyt medlem er cand. jur. Vibeke Gamst indtrådt i Fondsstyrelsen efter Mette Madsens død.
Efter i flere år ikke at have udbetalt et trillingelegat
er der i skrivende stund to par på bedding, om man så
kan sige.
Ellers er der arbejdet hårdt i diverse udvalg med henblik på fejringen af Laugets 75 års jubilæum den 16.
december 2017.
Dette bliver dog ikke markeret på dagen men senere,
hvor vi udgiver et jubilæumsskrift, der er en videreudbygning af vor skrift fra 50 årsjubilæet, ”En lys ide i
en mørk tid”.
Vores hjemmeside har et stadig større besøgstal - der
er nu over 41.000 hits.
Sædvanen tro vil jeg gerne takke vore samarbejdspartnere for et godt og hyggeligt samarbejde.
En særlig tak til Laugsstyrelsen for den store indsats,
der ydes for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Niels Voss Hansen
Oldermand

Ære og stor hæder ved den årlige laugsforsamling

Ved laugsforsamlingen i 2016 hædrede lauget Frank
Willquin med årets Aalborgpris. Willquin har bygget
en flot og bevaringsværdig model af Kong Christian
Den Fjerdes flagskib, ”Trefoldigheden”. Modellen er
udstillet på det maritime oplevelsescenter Springeren
(tidligere Søfartsmuseet) i Aalborg.
Lauget hædrede også Foreningen Bayeuxgruppen
for dens mangeårige indsats med at lave en flot kopi af
det historiske Bayeux Tapet med motiver fra vikingetiden. Tapetet er udstillet på Børglum Kloster.
Ved laugsforsamlingen blev flyverspecialist Brian S.
Israelsen af laugets hædret som Årets Soldat, og traditionen tro fik beboerne på de to værelser på 4. Maj
Kollegiet i Aalborg, som lauget sponsorerer, hver en
lille check til at forsøde foråret med.
På billedet til venstre Gitte Pedersen fra Bayeuxgruppen, Frank Willquin, Brian S. Israelsen, 4. maj beboerne Martin Beermann Staal og Arthur Bastrup-Birk
Wachmann, oldermand Niels Voss Hansen og Kamma
Jensen fra Bayeuxghruppen
Årets Hæderspris fra Christian Den Fjerdes Laug gik
i 2016 til Bo Rosberg for hans mangeårige virke for det
maritime Aalborg herunder et kæmpe arbejde for at få
Tall Ships Race til byen.

Bo Rosbjerg er manden, som i november 1993 var i
spidsen for at skabe den første interesse for at få Tall
Ships Race til Aalborg. Bo Rosbjerg havde som skipper på FDF søkredsens skib ”Jens Krogh” stiftet bekendtskab med det store sejlskibstræf. Bo Rosberg fik
i midten af 1990’erne vendt skeptiske tanker hos både
byen og private sponsorer, og Aalborg blev vært for Tall
Ships Race første gang i 1999.
Det blev en kæmpe succes både for skibenes besætninger og for Aalborg. Siden har Tall Ships Race besøgt
Aalborg flere gange, og Aalborg bliver i juli 2019 vært
for femte gang.
Bo Rosberg var bortrejst, da han skulle have prisen –
men den blev senere overrakt ved en lille højtidelighed
i lauget.
- Det var dig, der trods skepsis og modgang i starten
vakte byens interesse for at få alle disse flotte sejlskibe
til Aalborg. Det vil Christian Den Fjerdes Laug gerne
kvittere for, sagde oldermand Niels Voss Hansen blandt
andet, da han sammen med nogle af laugsbrødrene
overrakte prisen til Bo Rosberg, som gæstede lauget
sammen med sin kone Kirsten.

Militærpolitifolk i massevis i lauget og i Duus Vinkjælder
United Nations Military Police Course er – som navnet
siger – kurser for militærpolitifolk fra alverdens lande i
regi af Forenede Nationer. UNMILPOC holdes som regel et par gange om året på Aalborg Kaserner. Og deltagerne bliver hver gang optaget i Christian Den Fjerdes
Laug i Aalborg.
Alle er i deres respektive uniformer ved optagelserne, og deltagerne nyder tilsyneladende dette lille afbræk i deres kursusforløb. Ikke mindst de nyoptagne
militærpolitifolk fra mere eksotiske lande kikker en
ekstra gang, når der efter optagelsen serveres laugsplatter og kartoffeljuice - røde pølser, øl og brændevin.

100.000 kroner til glæde og gavn i Aalborg
31 glade repræsentanter for forskellige sociale, humanitære og kulturelle foreninger og nogle få enkeltpersoner i Aalborg og nærmeste omegn har fået et ekstra
lille bidrag til deres arbejde.
Christian Den Fjerdes Laugs Fond har ved den
årlige uddeling over en gang gløgg og æbleskiver i
Duus Vinkjælder i Aalborg givet i alt 100.000 kr. til
de mange aktiviteter med særlig fokus på det ”frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre
privilegerede grupper”, som det hedder i fondens bestemmelser.
Fondens formue stammer fra Christians Den Fjerdes Laug og laugets cirka 8000 medlemmer fra det
meste af verden. Det er afkastet fra fondens formue,
der uddeles, men renteniveauet gør, at lauget også i år
har hjulpet ekstra til.
- Vi kan kun uddele de 100.000 kr. takket være et
ikke ubetydeligt tilskud fra laugets kasse – og det er
vi taknemmelige for, sagde fondens formand, tidligere
borgmester Kaj Kjær, ved uddelingen.
De 31 modtagere fik hver mellem 1000 kr. og 5000
kr. Pengene er et ekstra skulderklap til det sociale, humanitære eller kulturelle arbejde, der udføres til gavn
for mange. Fonden støtter ikke rejser, studieophold
eller fester.
- Fondsbestyrelsen har den holdning, at vi støtter så
mange som muligt. Vi vil gerne yde en påskønnelse
for det arbejde, der laves. Og når vi vil glæde mange, bliver portionerne små – nogle gange ville vi også
gerne have støttet med mere, hvis midlerne var der,
sagde Kaj Kjær ved uddelingen.
Som altid er der stor bredde blandt modtagerne.
De er f.eks. Idrætsforeningen for Handicappede, der
blandt andet arrangerer sportsskole for handicappede
i Aalborg. Dansk Røde Kors’ Sjanel kvindeklub i Aalborg. Kamillus støttegruppen for Kamilianergårdens
Hospice. IOGT Aalborg, der hjælper misbrugere.
Aalborg Pensionistorkester, der spiller i stedet for at
tage piller. De Positive, der er en forening af førtidspensionster.

Også f.eks. Aalborg Mandskor, der - med en gennemsnitsalder på 75 år - underholder gratis på bl.a. plejehjem, fik en skilling. Det gjorde også Tobakspigerne
fra Obel, som oven i købet kvitterede med en cigar til
dele af fondsbestyrelsen. Og et par dagplejemødre fra
Aalborg Øst, som har anskaffet sig en kolonihave, fik
hjælp til forårets frø, sådan at børnene til sommer kan
se det hele gro.
Fondsbestyrelsen består foruden Kaj Kjær af laugets oldermand, Niels Voss Hansen, haldirektør Ernst
Trillingsgaard, fondens daglige administrator, stolsbror Per Svensson samt tidligere kulturchef i Nordjyllands Amt og byrådsmedlem i Aalborg, Vibeke
Gamst. Hun er ny i fondsbestyrelsen og afløser tidligere kirkeminister Mette Madsen, der døde i fjor.

Økonomisk skulderklap til unge under uddannelse

Godt en halv snes unge på Aalborgs gymnasier og
andre uddannelsessteder fik en ekstra økonomisk juleog nytårshilsen, da lauget for 27. gang uddelte årets
Humørlegater. Legaterne kan ikke søges, og det er
uddannelsesstederne, som selv udpeger modtagerne
ud fra de bestemmelser, legaterne uddeles efter. Modtagerne skal være en elev eller en lærling, 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”.
- Og modtagerne behøver hverken at være flittige
eller dygtige – men det skader naturligvis ikke, pointerede laugets oldermand, Niels Voss Hansen, da han
sammen med nogle af laugsbrødrene uddelte legatet

på Hasseris Gymnasium. Laugsbrødrene overrakte
også et andet af årets legatmodtagere i Sallings bageri
i Aalborg.
På byens andre uddannelsesinstitutioner er legater
og checks uddelt af skolerne selv - som regel i forbindelse med juleafslutningen.
Men alle steder har modtagerne fået at vide, at pengene bør bruges i den ånd, de er givet – nemlig til
at være med til at få livsglæden til at blomstre i den
glade by Aalborg.
På Hasseris Gymnasium (tv) var det Mads Andreasen, der fik diplom og check af laugsbrødrene. I
Salling i Aalborg blev konditorlærling Malene Højris
overrasket, da laugsbrødrene troppede op. På billedet
ses også bagermester Henrik Rasmussen.

Rebildfestens hovedpersoner i Christian Den Fjerdes Laug

Rebildfesten er traditioner – og det er Christian Den
Fjerdes Laug i Aalborg også. Traditionerne forenes
hvert år 4. juli først på formiddagen, når Rebildfestens
hovedpersoner optages i Christian Den Fjerdes Laug
inden festen i Rebild Bakker.
Som altid foregår optagelsen i Duus Vinkjælder i
Jens Bangs Stenhus, og i 2016 var det hovedtaleren,
tidligere minister og dengang formand for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, der sammen med
en snes andre kommende medlemmer af Christian
Den Fjerdes Laug pænt måtte sidde med tomme glas
– mens laugsbrødrene gentagne gange meddelte ”vor
tørst først”.
Efter optagelsen og den traditionelle gåtur rundt
om Jens Bangs Stenhus var der mad og drikke til alle,

nemlig røde pølser, øl og snaps - kartoffeljuice, som
snapsen jo hedder i lauget. Foruden Mogens Lykketoft blev blandt andre også optaget hans ægtefælle,
Mette Holm, turistchefen i danskerbyen Solvang i
Californien, Jeff Paaske, samt den amerikanske ambassadørs ægtefælle, Stephen DeVincent. Den amerikanske hovedtaler, ambassadør Rufus Gifford, blev
optaget i lauget for to år siden og var både i 2015 og
2016 med som tilskuer.
Under optagelsen (tv) instruerer oldermanden de
kommende medlemmer af lauget, og efter optagelsen
stillede de to hovedtalere pænt op til fotografering,
Mogens Lykketoft (tv), Oldermand Niels Voss Hansen og ambassadør Rufus Gifford.

Ny i laugets fondsbestyrelse efter Mette Madsens død

Mette Madsen
Christian Den Fjerdes Laugs Fond uddeler hvert år
100.000 kr. i legatportioner til sociale, humanitære og
kulturelle aktiviteter i Aalborg. Pengene er afkastet af
fondens kapital – suppleret med et årligt tilskud fra
Christian Den Fjerdes Laug.
Kort før jul 2015 modtog Lauget og Fonden den sørgelige meddelelse, at medlem af Fondsbestyrelsen, forfatter, tidligere kirkeminister Mette Madsen, var afgået
ved døden i en alder af 91 år.
Mette havde været medlem af Fondsbestyrelsen siden Fondens oprettelse i 1997 og igennem alle årene
været en markant stemme i bestyrelsen. Mette argumenterede utrættelig for, at Fonden skulle støtte ”det
frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets
mindre privilegerede grupper”.
Mette Madsen var fra 1973 til 1987 medlem af Folketinget for Venstre. Fra 1984 til 1988 var hun kirke-

minister i regeringen Poul Schlüter. Mette var et meget
musisk menneske, og hun har udgivet flere digtsamlinger. Hertil kommer viser – bl.a. til Christian Den
Fjerdes Laug – samt essays og erindringer.
Vi vil i såvel Laug som Fond savne Mettes tilstedeværelse.
I Fondsbestyrelsen er Mette Madsen afløst af Vibeke
Gamst. Vibeke er jurist og har slået sine folder i såvel
Aalborg Byråd som i Nordjyllands Regionsråd (det tidligere Amtsråd), ligesom hun bl.a. har været kulturchef
i Amtet.
Fondsbestyrelsen består af (billedet, fra venstre)
haldirektør Ernst Trillingsgaard, oldermand Niels Voss
Hansen, tidligere borgmester Kaj Kjær (formand), Vibeke Gamst og fondsadministrator og stolsbror Per
Svensson.

Laugsforsamling 2017
Onsdag den 22. februar 2017
kl. 19 i Duus Vinkjælder i
Jens Bangs Stenhus (Bordbestilling direkte til Duus
Vinkjælder, tlf. 98 12 50 56.)
Efter laugsforsamlingen er
der medlemsoptagelse.
Kontingent 2017:
For årskontingentmedlemmer
udgør kontingentet:
100 DKK, 130 NOK,
130 SEK, 12 GBP, 16 USD eller 15 EUR.
Engangindskud for et livsvarigt medlemskab er
uændret; 600 DKK, 750 NOK, 750 SEK, 90 USD,
70 GBP eller 90 EUR.
Nye livsvarige medlemmer modtager et specielt
Laugsbrev underskrevet af Oldermand og Kassemester, og medlemmernes navne indføres i fortegnelsen
over livsvarige medlemmer.

Alle, som senest 19.2.17 har betalt årskontingent eller
som er livsvarige medlemmer, deltager i lodtrækningen om fire 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
Email: chr4laug@chr4laug.dk
Hjemmeside: www.chr4laug.dk
Adresseændring: Direkte til lauget eller via hjemmesiden.
Nyhedsbrev: De medlemmer, der ikke er tilmeldt
vores elektroniske nyhedsbrev, opfordres til at gøre det
via hjemmesiden.

