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CHRISTIAN DEN FJERDES LAUGS NYTAARSBREV 2018

Hele ”Himmerland” blev optaget i C4´s laug – næsten
Denne overskrift dækker over, at fredag d. 23. Juni
2017, blev et stort antal medarbejdere og medlemmer
af Himmerland Boligforenings div. afdelinger optaget
i Chr. 4 Laug.
Grundet ca. 98 optagelser, var det for det første nødvendigt at afholde to optagelsesseancer den samme formiddag, og grundet volumen var det også nødvendigt,
at lade gæsterne blive siddende på deres pladser under
ceremonien.
Vi bød de mange gæster velkommen i vanlig stil,
og der var mange stirrende øjne, da vi vanen tro gennemførte ”Vor tørst først”. Trods de mange mennesker,
eller måske netop derfor, herskede der en fantastisk
god stemning, som ikke blev mindre, da vores kære
oldermand gennemførte programmet. Det var bestemt
en hyggelig og varm stemning, der herskede ved begge
optagelser.
Optagelserne var egentlig en hemmelighed. Boligselskabet Himmerland, der vel er Aalborgs største,
gennemførte en company-day, men i programmet var
ikke anført: Optagelse i Chr. 4. Laug - så det var en
overraskelse for deltagerne.

Også på vandringen, der denne dag af tidsmæssige
årsager, var den korte rute op ad Adelgade blev gennemført med vores fremragende musikere i spidsen –
det kneb lidt med at synge med nede i rækken, da både
afstanden til musikken, og et behersket kendskab til den
gamle sang, gjorde sig gældende.
Da vi havde entret Duus Vinkælder igen, ventede
kartoffeljuicen og de røde, dejlige nitrit holdige pølser,
ligesom drikkevarer på de nye C4 medlemmer.
Snakken gik lystigt ved bordene, og der var ingen
tvivl om, at der blev talt om optagelsesbegivenheden
ved alle bordene.
Stolsbrødrene kunne med ro i sindet trække sig tilbage på behørig vis, og der var mange glade farveller til
den enkelte stolsbroder.
Herudover kunne lauget glæde sig over stor velvillighed, da kasseren gå rundt med raslebøssen, samtidig
med, at der blev uddelt nåle.
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Oldermandens nytårshilsen 2017

Laugsforsamlingen 2017 blev afholdt onsdag den 22.
februar, i en helt fyldt kælder. Aftenen forløb planmæssigt, med uddeling af priser, aflæggelse af regnskab mm.
Vor nye stolsbroder Palle Bjørnstrup blev iklædt kappe
og indtog sin plads blandt stolsbrødrene. Året startede
godt, da vi den 22. januar kunne overrække trillingerne
Alma, Liva og Agnes fra Storvorde Trillingelegatet. Vi
havde også tænkt på forældrene, idet moderen fik en buket blomster, og faderen en flaske Laugsbitter.
Vi har i årets løb haft 17 optagelser med 460 nye
medlemmer. Alle optagelserne har været vellykkede, og
det er altid en fornøjelse at hilse på alle de glade og forventningsfulde kommende laugsbrødre/søstre. Ikke to
optagelser er ens. En af de optagelser der markerede sig
særligt i året, var optagelsen af medarbejdere ved boligforeningen Himmerland. Vi optog 98 personer, dvs. vi
lavede to optagelser med en halv times mellemrum med
49 nye medlemmer per gang. Det hele forløb flot, og der
var en særdeles fin stemning.
Også i år har vi haft optagelser fra Unmilpoc, samt
deltaget i Fjerde Juli festen, hvor oldermanden traditionen tro ved teltfrokosten i bakkerne overrakte slips
og tørklæder til hovedtalerne. Laugets afdeling i Oslo
mødte trofast frem den 22. maj med ca. 100 personer,

hvoraf de 14 skulle optages, resten var bisiddere. Der
var, som sædvanlig, en meget fin stemning. Året 2017
bragte også et dødsfald i Styrelsen, idet arkivar og skaffer Tom Thylkjær afgik ved døden.
Vi har i mange år ikke haft de store udskiftninger i
Styrelsen, men de sidste par år er der kommet flere nye
styrelsesmedlemmer til. I 2017 har vi således optaget
Keld Trudslev, Andreas Rasmussen, Palle Bjørnstrup og
Peter Reinau.
I årets løb har vi arbejdet med et nyt layout til hjemmesiden, som, når dette læses, gerne skulle være i drift.
Nye tider har også ramt Lauget, vi måtte efterhånden
konstatere, at færre og færre havde kontanter på sig, når
vi solgte nåle! Dette problem blev løst ved, at vi nu kan
tilbyde mobil pay. Det har været en succes.
Christian den Fjerdes Laugs Fond har også i år uddelt
legater, dog ikke så store beløb som tidligere, idet vi
også er ramt af de lave renteafkast. Vi har i årets løb
arbejdet meget med vort 75 års Jubilæum, som er den
16. december 2017. Vi har valgt at markere jubilæet den
4. maj 2018 med bl.a. en jubilæumsreception i Duus´s
vinkælder. Vi er i fuld gang med at udarbejde et Jubilæumsskrift, der efterfølger jubilæumsskriftet ”En lys ide
i en mørk tid”, der blev udgivet i anledning af laugets
50 års jubilæum.
Vi har haft et travlt år, med mange udfordringer, men
med en stor indsats fra alle medlemmer i Styrelsen er vi
kommet gennem året på fornem vis. Jeg vil gene takke
styrelsen for et meget flot samarbejde. Jeg vil også gerne takke vore samarbejdspartnere for et, som sædvanligt
hyggeligt og godt samarbejde. Håber at se jer til Jubilæumsreception den 4. maj 2018.
Niels Voss Hansen
Oldermand

Christian Den Fjerdes Laug - 75 år
Lauget så dagens lys d. 16. December 1942 og
kunne derfor i 2017 runde sin 75 års dag
Laugets styrelse har imidlertid besluttet at markeringen flyttes til d. 4. maj 2018, dagen for Danmarks befrielse, der falder i tråd med Laugets oprettelse.
Der er planlagt en række begivenheder til denne dag.
På dagen fredag d. 4. maj 2018, vil Lauget afholde en
officiel reception i de sædvanlige rammer for Christian
Den Fjerdes Laug, nemlig i Duus Vinkjælder, som er
reserveret til formålet. Her vil vi præsentere et 75 års
jubilæumsskrift, ligesom Lauget vil uddele Christian
Den Fjerdes Laugs ”Lyspris” – for at understrege at
Lauget var en ”Lys ide i en mørk tid”. Fundatsen for
”Lysprisen” siger, at den kan tildeles personer, foreninger, institutioner eller virksomheder, der via ”en

lys ide”, befordrer glæde og udvikling til gavn for enkeltpersoner eller folk i almindelighed.
”Lysprisen” består af en Christians Den Fjerdes Laug
lysstatuette, et diplom samt et kontant beløb. Festlighederne vil også indeholde en kanonsalut i form af ”Et
dansk løsen”. Kanonsalutten vil blive udført af Aalborg
Kanonlaug, og er Kanonlaugets gave til Christian Den
Fjerdes Laug. Endvidere vil der blive musikalske indslag og visesang.Til at gennemføre jubilæumsaktiviteterne har Lauget modtaget støtte af Spar Nord Fonden,
Aalborg Kommune, Varelotteriet og Nordjyske Bank.
Christian Den Fjerdes Laug håber, at se rigtig mange
medlemmer, samarbejdspartnere, officielle repræsentanter og andre interesserede på jubilæumsdagen fredag
d. 4. Maj 2018.
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Chr. 4. Laug har uddelt årets ”Humørlegater”

Legaterne der tildeles unge under uddannelse på
Aalborgs gymnasier og Tech College, uddeles som en
ekstra jule- og nytårshilsen til de unge, og ledsages
foruden af et diplom, også af en kontant erkendtlighed
til de unge, således at de kan skabe glæde om sig, også
ved juletid.
Det er 28. Gang at Chr. 4. Laug uddeler ”Humørlegaterne”, der går til knap en snes unge. Legaterne
kan ikke søges, og Lauget får hjælp til udvælgelsen af
uddannelsesstederne, som udpeger de enkelte legatmodtagere ifølge fundatsen for ”Humørlegatet”, der
siger: ”At modtagerne skal være en elev eller 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”.
En af modtagerne af ”Humørlegatet” i år var delikatesseslagterlærling Laura Maj Petersen fra Slagte-

ren i Hasseris, der fik ”Humørlegatet” overrakt under
lidt festivitas ved forretningen i Hasseris, med fremmøde af styrelsesmedlemmer i Chr. 4. Laug
En anden modtager var student Mads Aaby Gaunby fra Aalborghus Gymnasium, der fik overrakt humørlegatet i gymnasiets festsal, hvor de studerende
var forsamlet i anledning af Gymnasiets fødselsdag.
Det var tydeligt at høre på de forsamlede studerendes
kæmpe bifald, at Mads var et godt valg som modtager
af ”Humørlegatet”.
I sin tale til begge, sagde oldermand Niels Voss
Hansen, at kriterierne for ”Humørlegatet” udover de
allerede nævnte, ikke var hverken, at man skulle være
flittig eller dygtig, men at det naturligvis ikke skader.
På alle de øvrige uddannelsesinstitutioner er legater
og penge blevet uddelt af skolerne selv, og alle steder
har legatmodtagerne fået at vide, at pengene bør bruges i den ånd, de er givet – nemlig at være med til at
få livsglæden til at blomstre i den glade by Aalborg

Chr. 4. Laug var igen aktive i Rebildfesten
Der var optagelse i Lauget i Duus Vinkælder,
og uddeling af små gaver til teltfrokosten i Rebild
Der er mange traditioner i Aalborg og Rebild omkring d. 4. Juli – USA´s uafhængighedsdag.
En af de faste traditioner er optagelse af gæster til
Rebildfesten i Chr. 4. Laug. Dette skete naturligvis i
også år efter de gældende ritualer for optagelse.
På bedste og festligste vis førte Oldermand Niels
Voss Hansen de nye medlemmer igennem optagelsen,
og som det er foreskrevet i optagelses ritualet måtte
de nye medlemmer ud på den traditionelle vandring
omkring Jens Bang Stenhus, for at komme frem til
bagsiden af huset med den ”hemmelige” indgang til
vinkælderen. Her blev de nyerhvervede nøgler til bagdøren indviet, således at de nye medlemmer, nu som
alle øvrige medlemmer af Chr. 4. Laug kan skaffe sig
indgang til vinkælderen med deres nøgle. Ligeledes
blev gæsterne udsat for den traditionelle menu med
danske røde pølser med brød, samt den livsnødvendi-

ge ”Kartoffel-juice”. Blandt de optagne var nogle af
Rebilddagens hovedpersoner, Laura Lochman, der er
stedfortrædende US-ambassadør i Danmark, hovedtaler Rene Gross Kærskov US-hovedtaler og eventyrer,
samt Dr. Lyle Loelofs, der også var taler og er universitetsrektor.
Herefter blev residensen forlagt til Rebild, hvor den
traditionelle ”Teltfrokost” blev afholdt på parkeringspladsen foran restaurant Rebildhus. Her er der også
tradition for Chr. 4. Laugs medvirken – og som vanligst besteg medlemmer af Chr. 4 Laugs styrelse podiet, under flot lurblæseri af Laugets musikdirektør solotrompetist Per Iversen. Herefter uddelte Oldermand
Niels Voss Hansen erindringsgaver til dagens talere.
Efterfølgende fulgte ”Rebildfesten” i bakkerne, der
ikke mindst grundet dagens gode vejr, var velbesøgt,
det blev umiddelbart fastslået, at antallet af gæster var
noget større end sidste år, og det er da positivt for denne 105 år gamle tradition.

25 glade donationer blev det til fra Chr. 4. Laugs Fond

Den årlige uddeling fra Chr. 4. Laugs fond foregik
som vanligt i Laugets tilholdssted Jens Bang Stenhus,
nærmere betegnet i Duus Vinkælder den 1. onsdag i
december.
Her forestod fondens formand tidligere borgmester
Kaj Kjær, der sammen med tidligere direktør for Aalborg Kongres & Kultur Center Ernst Trillingsgaard,
tidligere kulturchef og nuværende regionsmedlem i
Region Nordjylland Vibeke Gamst samt fondets daglige administrator, stolsbroder Per Svensson og laugets oldermand Niels Voss Hansen udgør bestyrelsen
i Chr. 4. Laugs Fond.
Kaj Kjær sagde som indledning til uddelingen, at
han forinden blev nødt til at trætte selskabet med nogle lidt kedelige økonomiske betragtninger, herunder
kom han ind på den historisk lave rente, der findes
p.t. Det er jo godt nok, hvis man skylder penge væk,
men ikke så godt for f.eks. Chr. 4. Laugs Fond, hvor et
afkast af formuen jo medvirker til den uddeling til div.
gode formål, som nu skulle ske. Heldigvis kunne han
fortælle, at Chr. D. 4. Laug også i år har hjulpet fonden med et kontant tilskud, så situationen ikke er blevet helt håbløs. Alligevel har bestyrelsen måttet skære
i såvel antal donationer som i størrelsen af de enkelte
donationer. Yderligere fortalte Kaj Kjær, at fonden i
maj 2017 havde kunnet fejre sin 20 års fødselsdag,
idet den blev etableret i 1997 på initiativ af daværende
oldermand Peter Tage.

Formålet med fonden er at støtte: ”Sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune”
med særligt henblik på det ”frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede
grupper”. Fonden støtter ikke rejser, fester eller enkeltpersoner.
De 25 modtagere fik donationer på mellem kr.
1.000,- til kr. 5.000,- til det arbejde, der udføres i de
forskellige aktiviteter og foreninger. Og et andet nyt
aspekt som samfundsudviklingen har tilført en sådan
uddeling er, at modtagerne ikke som tidligere kunne
udstyres med en check på beløbet, så i stedet indeholdt
de uddelte kuverter, gode gammeldags kontanter.
Blandt modtagerne der fik en kuvert med kontanter var bl.a. Colitis-Crohn Foreningen, Ventilen i
Aalborg, Centerrådet i Vester Hassing, Foreningen
”De positive”, Ældre hjælper Ældre, De Frivillige på
Aalborg Universitetshospital, De Sangglade og Børns
Voksenvenner.
To af de foreninger der også modtog støtte Pensionistorkesteret og Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe
bidrog helt kontant til den gode stemning, idet de efter
at have modtaget deres kuvert kvitterede med musikalsk underholdning, og musikken må siges absolut
bidrog til den gode og hyggelige stemning.
Der var god bredde blandt modtagerne, og af udtalelser fra flere af modtagerne kunne man forstå, at
pengene uanset beløbet ville gøre god gavn det enkelte sted, og den respons bekræfter ideen med uddelingen, som er at påskønne det frivillige arbejde,
der laves rundt om i de mange foreninger af enhver
karakter.
Undervejs blev der serveret gløgg og æbleskiver, så
julehyggen rigtigt kunne brede sig.

Trillinger fik legat og penge
Tre små piger i Storvorde har fået en ekstra skilling
til at starte deres pensionsopsparing. De tre piger har
nemlig fået Christian Den Fjerdes Laugs trillingelegat. Legatet blev indstiftet i 1943, og det tildeles alle
trillinger, som fødes i Aalborg kommune.
De får et beløb, som tiden og inflationen nu har
gjort til 1500 kr. til hver. Trillingerne, som nu er fem
måneder, er Alma, Liva og Agnes, døtre af Nana
Kanstrup og Kasper Knuth Hansen i Storvorde. Fire
af laugets stolsbrødre besøgte familien og overrakte
legat og penge. Og der blev ved den lejlighed også
lagt en ekstra hundredkroneseddel i pigernes femårige
storesøsters sparebøsse.
Christian Den Fjerdes Laug blev stiftet i Duus
Vinkjælder i Jens Bang Stenhus i december 1942, og

Ib Regnarsson, Niels Voss Hansen, Tom Thylkjær
med de tre små piger og Svend Aage Suhr på fløjen.
Forældre tager det tilsyneladende forbavsende roligt.
trillingelegatet blev indstiftet få måneder senere. Det
uddeles i sagen natur forholdsvis sjældent – senest i
2011.

Tiden går sin gang, og bringer forandringer!

Forrest: Jens-Christian Schmidt, Karl Salling Møller, Niels Voss Hansen, Per Svensson.
Bagerst: Palle Bjørnstrup, Andreas Rasmussen, Peter Reinau, Kjeld M. Trudslev, Henrik Jensen, Jens Aa. Schulz,
Vagn Thomsen, Per Iversen og Svend Aage Suhr.
Det gælder også for Christian Den Fjerdes Laugs
Styrelse. Indenfor de seneste to år er der kommet 5 nye
ansigter til blandt den 13 mand store bestyrelse.
Lauget har måttet sige farvel til Tom Thylkjær, der
døde i juni måned. Desforuden har Ib Regnarsson, Børge Clausen, Kaj Handberg og Rudi Lykkegaard af forskellige årsager valgt at udtræde af styrelsen. Alle har
tjent Christian Den Fjerdes Laug gennem mange år, og
ydet en meget stor indsats.
Til erstatning har Lauget udnævnt Svend Aage Suhr
til Ceremonimester, Kjeld Trudslev til Laugstroubadour, Peter Reinau til Skaffer, Andreas Rasmussen til
Laugsskovrider og Palle Bjørnstrup til Tørstmester og
PR ansvarlig.

Laugsforsamling 2018
Onsdag d. 28. Februar 2018 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 2018
For årskontingentmedlemmer udgør
kontingentet: 100 DKK, 130 NOK., 130
SEK., 12 GBP., 16 USD eller 15 EUR.
Engangsindskud for et livsvarigt medlem
er uændret: 600 DKK, 750 NOK, 750
SEK, 90 USD, 70 GBP eller 90 EUR.

For at kontinuiteten kan bevares tæller styrelsen udover de ovenævnte: Niels Voss Hansen Oldermand, Per
Svensson Fondsadministrator, Henrik Jensen 1. Viceoldermand og Laugsskriver, Jens Chr. Schmidt 2. Viceoldermand, Per Iversen Laugstroubadour, Karl Salling
Møller Stolsbroder, Jens Schulz Historisk ekspert, Vagn
Thomsen Laugstroubadour.
Disse nu 13 medlemmer af Christian Den Fjerdes
Laugs Styrelse er alle ydmyge overfor den opgave, det
er, at bringe Laugets traditioner og mangeartede opgaver videre, således at laugets ide og formål på bedste vis
kan udbredes, både med hensyn til traditionerne, men
også med en vis fornyelse i respekt for at skabe Lauget
en fortsat god udvikling og et godt dagligt virke.
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.
Nyhedsbrev:
De medlemmer, der ikke er tilmeldt vores
elektroniske nyhedsbrev, opfordres til at
gøre det via hjemmesiden.
Bank: 9280-1940028473
IBAN: DK 1692801940028473
SWIFT: SPNO DK 22
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