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Efter indbydelse fra Hofmarskallen deltog Older-
manden i H.K.H. Prins Henrik’s Castum Doloris i 
Christiansborg Slotskirke. H.K.H. Prins Henrik var 
æresmedlem af Christian den Fjerdes Laug og afgik ved 
døden den 13. februar 2018. 

Årets højdepunkt blev Laugets 75 års jubilæum, der 
blev fejret den 4. maj. Både i 2017 og 2018 var der 
arbejdet meget intens med at få ideer, lagt planer, samt 
få disse ført ud i livet.

Jeg synes vi fik et flot program stablet på benene: 
Først en Jubilæumsoptagelse om formiddagen. Om ef-
termiddagen var der reception som startede med salut 
fra Aalborg Kanonlaug, underholdning af Sigfreds 
Fodvarmere, der førte processionen fra ”Bankpladsen” 
til Duus`s Vinkælder, hvor der blev serveret vin, øl og 
røde pølser.

Til markering af jubilæet havde vi indstiftet en ”Lys-
pris” inspireret af Laugets 50 års jubilæumsskrift, ”En 
lys ide i en mørk tid”.

Modtageren var Jes Dige, Skyggebørn. Prisen bestod 
af en smuk skulptur med indlagt lys, (fyrfadslys) lavet 
af keramiker Peter Lange, et nydeligt diplom, samt 
5000 kr.

I anledning af jubilæet havde journalist Poul Krabbe 
udarbejdet en meget flot publikation om Laugets 75 åri-
ge historie med titlen ”Til Glæde og Gavn”.

Til receptionen var der mødt ca 200 personer, og der 
var mange taler bl.a. af borgmester Thomas Kastrup 
Larsen, og viceoldermand Oslo, Helge Qvigstad.

Ved femtiden sluttede receptionen, hvorefter vi i 
sluttet trop gik over til Gammeltorv, hvor vi i samar-
bejde med Henrik Thorngaard, Folkekirkens hus, havde 
arrangeret Alsangsstævne med bl.a. deltagelse af Jesper 
Lohmann og Marianne Heuer. En stor succes med ca. 
1.000 deltagere

Lauget har i år deltaget i uddeling af to ”trilingele-
gater”, dvs. det ene par Anna og Louis Isaksson, Kon-
gerslev, havde fået firlinger, mens Lise Overby og Gro 
Garner Overby, Visse, måtte ”nøjes” med trillinger.

Fra Oslo havde vi den 28. maj besøg af ca. 70 nord-
mænd med viceoldermand Helge Qvigstad i spidsen. 
Igen i år havde vi en festlig optagelse i kælderen.

Oldermandens nytårshilsen 2018

Onsdag d. 27. Februar 2019 kl. 19.00 i 
Duus Vinkjælder i Jens Bang Stenhus. 
(Bordbestilling direkte til Duus Vinkjæl-
der tlf. 98 12 50 56) Efter laugsforsamlin-
gen er der medlemsoptagelse.

Kontingent 2019
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.

Nye livsvarige medlemmer modtager 
et specielt Laugsbrev underskrevet af 
Oldermand og Kassemester og medlem-
mernes 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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Som en del af jubilæumsaktiviteterne 
blev der fremstillet et Jubilæumsskrift, som i skriven-
de stund fortsat kan købes. Dette skrift var det første 
punkt i Jubilæumsaktiviteterne. Skriftets tilblivelse 
blev lagt i hænderne på journalist Poul Krabbe. 
Skriftet skulle primært skildre laugets virke i de se-
neste 25 år, da der tidligere var udgivet et skrift ved 
50 års jubilæet.

Volumen på skriftet endte med at udgøre 72 sider + 
4 sider omslag. Skriftet har fået titlen: ”Til glæde og 
gavn” – og som forside illustration valgtes kunstneren 
Carla Thonsgaards maleri af Aalborgs bymidte Ny-
torv, hvor Christian den Fjerdes Laugs medlemmer er 
flot portrætteret midt i billedet.
I Jubilæumsskriftet kan man læse om Christian den 
Fjerdes Laugs aktiviteter og gøremål og hvorledes 
Lauget medvirker til at leve op til at være til glæde og 
gavn i Aalborg og for Aalborg.
Der er mange fortællinger om bl.a. ”Trillingelegatet”, 
”4. Juli aktiviteterne” og uddeling af div. hæderspri-
ser fra Christian den Fjerdes Laug. Ligesom der også 
fortælles lidt om div. spændende medlemmer gennem 
årene af lauget.
Vi synes Lauget med Jubilæumsskriftet bidrager til 
fortællingen om Aalborg, og vi har tilladt os at rose 
Poul Krabbe for hans arbejde, der er resulteret i dette 
flotte og spændende 75 års Jubilæumsskrift.
Jubilæumsskriftet kan erhverves via laugets hjemme-
side: chr4laug.dk 
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Under drøftelserne omkring Christian den Fjerdes 
Laugs 75 års jubilæum, opstod en ide om at lauget i 
anledning af de 75 år, udover at fejre sig selv også 
kunne lave noget udadvendt i anledning af de 75 år.

Stolsbroder Palle Bjørnstrup foreslog at arrangere 
et Alsangsstævne. Alsang opstod i Aalborg under 2. 
Verdenskrig, ligesom Christian den Fjerdes Laug, og 
når jubilæumsdagen var fastlagt til 4. Maj kunne der 
være konsensus i dette. Efterfølgende viste det sig, at 

Folkekirkens Hus havde et lignende Alsangsstævne 
på programmet. Der blev herefter taget kontakt og 
man enedes om, at lave et fællesarrangement på Gl. 
Torv.

Med velvillig hjælp fra Aalborg Event, Aalborg 
City og Spar Nord blev arrangementet bragt i stand, 
og skuespiller og sanger Jesper Lohman blev forsan-
ger, sammen med sopran Marianne Heuer.

Alsangsarrangementet var programsat, så det blev 
en umiddelbar forlængelse af Laugets reception med 
start kl. 17.00.

Henrik Thorngaard fra Folkekirkens Hus var kon-
ferencier og oldermand Niels Voss Hansen var på sce-
nen med en kort orientering om Christian den Fjerdes 
Laug, og at lauget i dag kunne fejre sin 75 års fødsels-
dag, og lidt om baggrunden for laugets start i 1942 
under 2. Verdenskrig.

800-1.000 mennesker var mødt frem, og der blev 
uddelt et sangblad indeholdende de 11 sange, der var 
programsat. Et par af sangene blev fremført solo af de 
to forsangere, men ellers var der sang overalt på Gl. 
Torv denne aften, der på den måde blev en flot ”Aal-
borgaften” med godt samvær.

Jubilæumsaktivitet
Alsangsstævne

Christian den Fjerdes Laugs ”Humørlegater” bliver 
hvert år uddelt til unge mennesker under uddannelse.

Aalborgs Gymnasier, Aalborg Handelsskole og 
Tech-College bliver hvert år anmodet om, at finde frem 
til en elev på skolen, der med sit gode humør, positive 
indstilling og glade sind har været med til at sprede god 
stemning omkring sig.

To uddelinger af Humørlegatet tager lauget sig selv 
af. De øvrige fremsendes til lederen af skolen, der så 
foretager uddelingen.

I år var Christian den Fjerdes Laug på besøg i hen-
holdsvis Restaurant Papegøjehaven og på Nørresundby 
Gymnasium.

Besøget i Papegøjehaven foregik ifølge aftale i fro-
kosttiden med en fyldt restaurant, og foran alle gæsterne 
udelte Oldermand Niels Voss Hansen ”Humørlegatet” 
til tjenerelev Nina Suurland Nielsen, med motivation 
fra skolen, der sagde, at Nina er en glad pige, der er en 
god rollemodel for tjenerfaget, kvik og god til at tilegne 
sig viden. 

En meget glad Nina, hastede efterfølgende tilbage til 
sine gæster, efter et kraftigt bifald i restauranten.

På Nørresundby Gymnasium var der sådan set fest i 
anledning af sidste skoledag, men også, skulle det vise 
sig, grundet at rektor Søren Hindsholm, havde 60 års 
fødselsdag denne dag.

Den store festsal var i brug men kunne knap rumme 
alle elever og lærere. 

På gymnasiet havde lærerkollegiet fundet frem til, at 
humørlegatet skulle tilfalde Tristan Grant Sporring fra 
2.r. med motivationen: Tristan har højt humør i mod-
gang og i medgang. Han hjælper gerne sine klassekam-
merater og har et fantastisk glimt i øjet. Han er smilen-
de og altid konstruktiv og kan lave sjov uden at være 
det mindste nedladende og uden at tabe fagligt fokus.

Oldermanden opfordrede Tristan til at bruge de 
uventede penge på noget ufornuftigt til egen glæde, og 
fik herefter salen til at udbringe et trefoldigt hurra.

Under dejlige klapsalver forlod repræsentanterne for 
Christian den Fjerdes Laug festsalen.

Uddeling af humørlegater er en god oplevelse



Oprindeligt var det planlagt, at Mette Frederiksen skul-
le optages i forbindelse med vores 75 års optagelsesar-
rangement d. 4. maj 2018.

Dette blev desværre umuliggjort grundet Mette Fre-
deriksens kalender, men nu lykkedes det så. Og med det 
kan man vel sige, at Lauget har udvist rettidig omhu, 
idet Oldermanden i sin tale ved optagelser nævner, at vi 
desværre ikke har den nuværende statsminister i med-
lemskredsen, men at vi har den kommende.

Alt andet lige er sandsynligheden af dette udsagn, 
blevet noget større efter denne optagelse, og det er ikke 
for at Lauget på nogen måde skal blande sig i det dan-
ske Folketingsvalg.

Der var plads i Mette Frederiksens kalender, men 
ikke meget, så optagelsen måtte tilpasses tiden, hvilket 
også førte til en lidt kortere gå tur i byen, og et par for–
tællinger mindre til selskabet, der skulle optages.

Ud over Mette Frederiksen blev 13 andre optaget 
denne dag, heriblandt hendes sekretær, den nye forstan-
der for Aalborg Kloster Flemming Møller Mortensen 
og Kirsten Færløv Hansen, bedre halvdel til stolsbroder 
Palle Bjørnstrup.

Lauget er selvfølgelig glade for at have optaget Aal-
borgpigen Mette Frederiksen, og at have vist hende lidt 
af det gode Aalborg humør, og en god Aalborg tradition.

Gode drikke og varme stemmer sørgede for en god, 
hyggelig og varm stemning, som vi også håber lunede 
Mette Frederiksen.

Laugets ”Trillingelegat”, der blev indstiftet tilbage i 
1944 og som tildeles alle trillinger/firlinger, der fødes 
i Aalborg Kommune, udløste 2 donationer i 2018.

Den 20. April 2018 kom der firlinger til verden hos 
familien Isaksson i Kongerslev. Stolsbrødre var på vi-
sit og overrakte legatet til Leah, Noah, Axel og Ella, 
hvis far og mor er Anna og Luis Isaksson. Moderen 
modtog en buket og far fik en laugsbitter. Til storebro-
der Theo var der Lego legetøj.

Dette førte til, at endnu et hold trillinger kom på 
banen., idet det viste sig, at der var kommet et hold 
trillinger til verden i Visse. 

Trillingemoderen Lise Overby læste om uddelin-
gen af ”Trillinge-legatet” til firlingerne i Kongerslev 
og undrede sig over, at hun ikke havde hørt noget om 
legatet.

Det viste sig efterfølgende, at der havde været en 
fejl i meldesystemet, så Christian den Fjerdes Laug 
rykkede derfor ud på besøg i Visse for at overrække 
legatet til Kamma, Ingrid og Frede, der kom til verden 
d. 17. Maj 2018. Her var der også gaver til forældrene, 
men ingen andre søskende.

Oldermand Niels Voss Hansen, der efterhånden 
har været med til uddeling af ”Trillingelegatet” en 
del gange, kunne derfor også konstatere, at grundet 
manglende info var tiden gået, og derfor var det nok 
de største trillinger, han har været med til at overræk-
ke ”Trillingelegatet”.

Dette ”Trillingelegat” var i øvrigt legat nr. 104, der 
uddeltes siden legatet blev stiftet tilbage i 1944.

Så lykkedes det, at få Socialdemokratiets formand 
Mette Frederiksen optaget i Christian den Fjerdes Laug

Uddeling af ”Trillinge-legat” til Firlinger
lokkede endnu et sæt trillinger frem i 2018 I årets løb har vi optaget Ole Kristensen som Laugskæl-

dermester, og Torben Røgild som kommende kasseme-
ster.

Fra Christian den Fjerdes Laugs Fond er der i 2018 
kun blevet udbetalt mindre beløb, idet, vi trods en rime-
lig formue, faktisk intet afkast har fået. 

Det samme gør sig gældende for Lauget, men her er 
mulighederne for at investere bedre end i Fonden.

Sideløbende med arbejdet med jubilæet, har der 
været arbejdet hårdt med at omlægge vort regnskabs-
system, ligesom 
hjemmesiden er 
blevet fornyet.
Begge tiltag skulle 
gerne give bespa-
relser fremover. I 
forbindelse med 
omlægningen ar-
bejder vi nu på 
at få så mange 
medlemmer som 
muligt over på den 
digitale platform, 
for at opnå bespa-
relser til trykning 
af Laugstidende, 
porto mm.

Tak
Der er mange jeg gerne vil takke for hjælp i 2018, 

både praktisk som økonomisk hjælp: Aalborg Kommu-
ne, Spar Nord Bank, Nordjyske Bank, Event Aalborg, 
GF Forsikring, Gudrun og Palle Mørchs Mindefond, 
Folkekirkens Hus, Gug-Visse Dall TV, Aalborg Ka-
nonlaug, Sigfreds Fodvarmere, 10. Sct. Georgs Gilde i 
Aalborg, Aalborg City og Varelotteriet og mange andre.

En særlig tak skal lyde til Styrelsen, der har ydet en 
meget stor indsats i det forgangne år. Uden deres entu-
siasme og villighed til at bruge mange timer og en stor 
arbejdsindsats, var vi ikke kommet igennem 2018 på 
den fornemme måde, som vi nu kan tænke tilbage på. 
Tak for det.

Niels Voss Hansen

Oldermand

Nye ansigter i Styrelsen

Lykkeligaen – først på året tildelte Lauget et legat til 
Lykkeligaen, repræsenteret ved Rikke Nielsen, tidli-
gere håndboldspiller på topplan, og initiativtager til 
Lykkeligaen. Lykkeligaen opstod da Rikke Nielsen 
fik sin datter Magda, der blev født med Downs Syn-
drom, og Rikke Nielsen kom frem til, at hun skulle da 
også have mulighed for at spille håndbold.

Derfor skabte Rikke Nielsen Lykkeligaen, som er 
håndbold for børn og unge med et handicap.

Et flot initiativ som Christian den Fjerdes Laug ger-
ne vil påskønne, og derfor var der kr. 3.000 til Rikke 
Nielsen til det fortsatte arbejde.

Lidt senere på året uddelte Lauget 3 legater til 
Colitis Chrohn foreningen – repræsenteret ved Gitte 
Andersen fra foreningens Nordjyske afd. Hun modtog 
en donation på kr. 4.000 til foreningens oplysende ar-
bejde omkring mave- og tarmsygdomme.

Aalborg Jæger Klubs Naturhorn – her modtog Per 
Iversen på foreningens vegne kr. 2.000 til dels, at fast-
holde denne niche i musikken, dels give mulighed for 
at kunne repræsentere Danmark ved internationale 
stævner.

Aalborg Pensionistorkester – modtog ligeledes en 
donation til deres arbejde på kr. 2.000

Donationen er ikke mindst begrundet i orkesterets 
slogan: ”Vi tager ikke piller – vi spiller!”

Denne livsfilosofi og orkesterets interne og ekster-
ne arbejde fortjener en påskønnelse.

Også i 2018 uddelte Christian den Fjerdes Laug flere legater
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ikke meget, så optagelsen måtte tilpasses tiden, hvilket 
også førte til en lidt kortere gå tur i byen, og et par for–
tællinger mindre til selskabet, der skulle optages.

Ud over Mette Frederiksen blev 13 andre optaget 
denne dag, heriblandt hendes sekretær, den nye forstan-
der for Aalborg Kloster Flemming Møller Mortensen 
og Kirsten Færløv Hansen, bedre halvdel til stolsbroder 
Palle Bjørnstrup.

Lauget er selvfølgelig glade for at have optaget Aal-
borgpigen Mette Frederiksen, og at have vist hende lidt 
af det gode Aalborg humør, og en god Aalborg tradition.

Gode drikke og varme stemmer sørgede for en god, 
hyggelig og varm stemning, som vi også håber lunede 
Mette Frederiksen.

Laugets ”Trillingelegat”, der blev indstiftet tilbage i 
1944 og som tildeles alle trillinger/firlinger, der fødes 
i Aalborg Kommune, udløste 2 donationer i 2018.

Den 20. April 2018 kom der firlinger til verden hos 
familien Isaksson i Kongerslev. Stolsbrødre var på vi-
sit og overrakte legatet til Leah, Noah, Axel og Ella, 
hvis far og mor er Anna og Luis Isaksson. Moderen 
modtog en buket og far fik en laugsbitter. Til storebro-
der Theo var der Lego legetøj.

Dette førte til, at endnu et hold trillinger kom på 
banen., idet det viste sig, at der var kommet et hold 
trillinger til verden i Visse. 

Trillingemoderen Lise Overby læste om uddelin-
gen af ”Trillinge-legatet” til firlingerne i Kongerslev 
og undrede sig over, at hun ikke havde hørt noget om 
legatet.

Det viste sig efterfølgende, at der havde været en 
fejl i meldesystemet, så Christian den Fjerdes Laug 
rykkede derfor ud på besøg i Visse for at overrække 
legatet til Kamma, Ingrid og Frede, der kom til verden 
d. 17. Maj 2018. Her var der også gaver til forældrene, 
men ingen andre søskende.

Oldermand Niels Voss Hansen, der efterhånden 
har været med til uddeling af ”Trillingelegatet” en 
del gange, kunne derfor også konstatere, at grundet 
manglende info var tiden gået, og derfor var det nok 
de største trillinger, han har været med til at overræk-
ke ”Trillingelegatet”.

Dette ”Trillingelegat” var i øvrigt legat nr. 104, der 
uddeltes siden legatet blev stiftet tilbage i 1944.

Så lykkedes det, at få Socialdemokratiets formand 
Mette Frederiksen optaget i Christian den Fjerdes Laug

Uddeling af ”Trillinge-legat” til Firlinger
lokkede endnu et sæt trillinger frem i 2018 I årets løb har vi optaget Ole Kristensen som Laugskæl-

dermester, og Torben Røgild som kommende kasseme-
ster.

Fra Christian den Fjerdes Laugs Fond er der i 2018 
kun blevet udbetalt mindre beløb, idet, vi trods en rime-
lig formue, faktisk intet afkast har fået. 

Det samme gør sig gældende for Lauget, men her er 
mulighederne for at investere bedre end i Fonden.

Sideløbende med arbejdet med jubilæet, har der 
været arbejdet hårdt med at omlægge vort regnskabs-
system, ligesom 
hjemmesiden er 
blevet fornyet.
Begge tiltag skulle 
gerne give bespa-
relser fremover. I 
forbindelse med 
omlægningen ar-
bejder vi nu på 
at få så mange 
medlemmer som 
muligt over på den 
digitale platform, 
for at opnå bespa-
relser til trykning 
af Laugstidende, 
porto mm.

Tak
Der er mange jeg gerne vil takke for hjælp i 2018, 

både praktisk som økonomisk hjælp: Aalborg Kommu-
ne, Spar Nord Bank, Nordjyske Bank, Event Aalborg, 
GF Forsikring, Gudrun og Palle Mørchs Mindefond, 
Folkekirkens Hus, Gug-Visse Dall TV, Aalborg Ka-
nonlaug, Sigfreds Fodvarmere, 10. Sct. Georgs Gilde i 
Aalborg, Aalborg City og Varelotteriet og mange andre.

En særlig tak skal lyde til Styrelsen, der har ydet en 
meget stor indsats i det forgangne år. Uden deres entu-
siasme og villighed til at bruge mange timer og en stor 
arbejdsindsats, var vi ikke kommet igennem 2018 på 
den fornemme måde, som vi nu kan tænke tilbage på. 
Tak for det.

Niels Voss Hansen

Oldermand

Nye ansigter i Styrelsen

Lykkeligaen – først på året tildelte Lauget et legat til 
Lykkeligaen, repræsenteret ved Rikke Nielsen, tidli-
gere håndboldspiller på topplan, og initiativtager til 
Lykkeligaen. Lykkeligaen opstod da Rikke Nielsen 
fik sin datter Magda, der blev født med Downs Syn-
drom, og Rikke Nielsen kom frem til, at hun skulle da 
også have mulighed for at spille håndbold.

Derfor skabte Rikke Nielsen Lykkeligaen, som er 
håndbold for børn og unge med et handicap.

Et flot initiativ som Christian den Fjerdes Laug ger-
ne vil påskønne, og derfor var der kr. 3.000 til Rikke 
Nielsen til det fortsatte arbejde.

Lidt senere på året uddelte Lauget 3 legater til 
Colitis Chrohn foreningen – repræsenteret ved Gitte 
Andersen fra foreningens Nordjyske afd. Hun modtog 
en donation på kr. 4.000 til foreningens oplysende ar-
bejde omkring mave- og tarmsygdomme.

Aalborg Jæger Klubs Naturhorn – her modtog Per 
Iversen på foreningens vegne kr. 2.000 til dels, at fast-
holde denne niche i musikken, dels give mulighed for 
at kunne repræsentere Danmark ved internationale 
stævner.

Aalborg Pensionistorkester – modtog ligeledes en 
donation til deres arbejde på kr. 2.000

Donationen er ikke mindst begrundet i orkesterets 
slogan: ”Vi tager ikke piller – vi spiller!”

Denne livsfilosofi og orkesterets interne og ekster-
ne arbejde fortjener en påskønnelse.

Også i 2018 uddelte Christian den Fjerdes Laug flere legater
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rangement d. 4. maj 2018.

Dette blev desværre umuliggjort grundet Mette Fre-
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kun blevet udbetalt mindre beløb, idet, vi trods en rime-
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system, ligesom 
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Efter indbydelse fra Hofmarskallen deltog Older-
manden i H.K.H. Prins Henrik’s Castum Doloris i 
Christiansborg Slotskirke. H.K.H. Prins Henrik var 
æresmedlem af Christian den Fjerdes Laug og afgik ved 
døden den 13. februar 2018. 

Årets højdepunkt blev Laugets 75 års jubilæum, der 
blev fejret den 4. maj. Både i 2017 og 2018 var der 
arbejdet meget intens med at få ideer, lagt planer, samt 
få disse ført ud i livet.

Jeg synes vi fik et flot program stablet på benene: 
Først en Jubilæumsoptagelse om formiddagen. Om ef-
termiddagen var der reception som startede med salut 
fra Aalborg Kanonlaug, underholdning af Sigfreds 
Fodvarmere, der førte processionen fra ”Bankpladsen” 
til Duus`s Vinkælder, hvor der blev serveret vin, øl og 
røde pølser.

Til markering af jubilæet havde vi indstiftet en ”Lys-
pris” inspireret af Laugets 50 års jubilæumsskrift, ”En 
lys ide i en mørk tid”.

Modtageren var Jes Dige, Skyggebørn. Prisen bestod 
af en smuk skulptur med indlagt lys, (fyrfadslys) lavet 
af keramiker Peter Lange, et nydeligt diplom, samt 
5000 kr.

I anledning af jubilæet havde journalist Poul Krabbe 
udarbejdet en meget flot publikation om Laugets 75 åri-
ge historie med titlen ”Til Glæde og Gavn”.

Til receptionen var der mødt ca 200 personer, og der 
var mange taler bl.a. af borgmester Thomas Kastrup 
Larsen, og viceoldermand Oslo, Helge Qvigstad.

Ved femtiden sluttede receptionen, hvorefter vi i 
sluttet trop gik over til Gammeltorv, hvor vi i samar-
bejde med Henrik Thorngaard, Folkekirkens hus, havde 
arrangeret Alsangsstævne med bl.a. deltagelse af Jesper 
Lohmann og Marianne Heuer. En stor succes med ca. 
1.000 deltagere

Lauget har i år deltaget i uddeling af to ”trilingele-
gater”, dvs. det ene par Anna og Louis Isaksson, Kon-
gerslev, havde fået firlinger, mens Lise Overby og Gro 
Garner Overby, Visse, måtte ”nøjes” med trillinger.

Fra Oslo havde vi den 28. maj besøg af ca. 70 nord-
mænd med viceoldermand Helge Qvigstad i spidsen. 
Igen i år havde vi en festlig optagelse i kælderen.

Oldermandens nytårshilsen 2018

Onsdag d. 27. Februar 2019 kl. 19.00 i 
Duus Vinkjælder i Jens Bang Stenhus. 
(Bordbestilling direkte til Duus Vinkjæl-
der tlf. 98 12 50 56) Efter laugsforsamlin-
gen er der medlemsoptagelse.

Kontingent 2019
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.

Nye livsvarige medlemmer modtager 
et specielt Laugsbrev underskrevet af 
Oldermand og Kassemester og medlem-
mernes 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. 

Laugsforsamling 2019

Laugs-Tidende
CHRISTIAN DEN FJERDES LAUGS NYTAARSBREV 2019

Som en del af jubilæumsaktiviteterne 
blev der fremstillet et Jubilæumsskrift, som i skriven-
de stund fortsat kan købes. Dette skrift var det første 
punkt i Jubilæumsaktiviteterne. Skriftets tilblivelse 
blev lagt i hænderne på journalist Poul Krabbe. 
Skriftet skulle primært skildre laugets virke i de se-
neste 25 år, da der tidligere var udgivet et skrift ved 
50 års jubilæet.

Volumen på skriftet endte med at udgøre 72 sider + 
4 sider omslag. Skriftet har fået titlen: ”Til glæde og 
gavn” – og som forside illustration valgtes kunstneren 
Carla Thonsgaards maleri af Aalborgs bymidte Ny-
torv, hvor Christian den Fjerdes Laugs medlemmer er 
flot portrætteret midt i billedet.
I Jubilæumsskriftet kan man læse om Christian den 
Fjerdes Laugs aktiviteter og gøremål og hvorledes 
Lauget medvirker til at leve op til at være til glæde og 
gavn i Aalborg og for Aalborg.
Der er mange fortællinger om bl.a. ”Trillingelegatet”, 
”4. Juli aktiviteterne” og uddeling af div. hæderspri-
ser fra Christian den Fjerdes Laug. Ligesom der også 
fortælles lidt om div. spændende medlemmer gennem 
årene af lauget.
Vi synes Lauget med Jubilæumsskriftet bidrager til 
fortællingen om Aalborg, og vi har tilladt os at rose 
Poul Krabbe for hans arbejde, der er resulteret i dette 
flotte og spændende 75 års Jubilæumsskrift.
Jubilæumsskriftet kan erhverves via laugets hjemme-
side: chr4laug.dk 

Jubilæumsaktivitet
75 års JubilæumsskriftT I L  G L Æ D E  O G  G AV N
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Under drøftelserne omkring Christian den Fjerdes 
Laugs 75 års jubilæum, opstod en ide om at lauget i 
anledning af de 75 år, udover at fejre sig selv også 
kunne lave noget udadvendt i anledning af de 75 år.

Stolsbroder Palle Bjørnstrup foreslog at arrangere 
et Alsangsstævne. Alsang opstod i Aalborg under 2. 
Verdenskrig, ligesom Christian den Fjerdes Laug, og 
når jubilæumsdagen var fastlagt til 4. Maj kunne der 
være konsensus i dette. Efterfølgende viste det sig, at 

Folkekirkens Hus havde et lignende Alsangsstævne 
på programmet. Der blev herefter taget kontakt og 
man enedes om, at lave et fællesarrangement på Gl. 
Torv.

Med velvillig hjælp fra Aalborg Event, Aalborg 
City og Spar Nord blev arrangementet bragt i stand, 
og skuespiller og sanger Jesper Lohman blev forsan-
ger, sammen med sopran Marianne Heuer.

Alsangsarrangementet var programsat, så det blev 
en umiddelbar forlængelse af Laugets reception med 
start kl. 17.00.

Henrik Thorngaard fra Folkekirkens Hus var kon-
ferencier og oldermand Niels Voss Hansen var på sce-
nen med en kort orientering om Christian den Fjerdes 
Laug, og at lauget i dag kunne fejre sin 75 års fødsels-
dag, og lidt om baggrunden for laugets start i 1942 
under 2. Verdenskrig.

800-1.000 mennesker var mødt frem, og der blev 
uddelt et sangblad indeholdende de 11 sange, der var 
programsat. Et par af sangene blev fremført solo af de 
to forsangere, men ellers var der sang overalt på Gl. 
Torv denne aften, der på den måde blev en flot ”Aal-
borgaften” med godt samvær.

Jubilæumsaktivitet
Alsangsstævne

Christian den Fjerdes Laugs ”Humørlegater” bliver 
hvert år uddelt til unge mennesker under uddannelse.

Aalborgs Gymnasier, Aalborg Handelsskole og 
Tech-College bliver hvert år anmodet om, at finde frem 
til en elev på skolen, der med sit gode humør, positive 
indstilling og glade sind har været med til at sprede god 
stemning omkring sig.

To uddelinger af Humørlegatet tager lauget sig selv 
af. De øvrige fremsendes til lederen af skolen, der så 
foretager uddelingen.

I år var Christian den Fjerdes Laug på besøg i hen-
holdsvis Restaurant Papegøjehaven og på Nørresundby 
Gymnasium.

Besøget i Papegøjehaven foregik ifølge aftale i fro-
kosttiden med en fyldt restaurant, og foran alle gæsterne 
udelte Oldermand Niels Voss Hansen ”Humørlegatet” 
til tjenerelev Nina Suurland Nielsen, med motivation 
fra skolen, der sagde, at Nina er en glad pige, der er en 
god rollemodel for tjenerfaget, kvik og god til at tilegne 
sig viden. 

En meget glad Nina, hastede efterfølgende tilbage til 
sine gæster, efter et kraftigt bifald i restauranten.

På Nørresundby Gymnasium var der sådan set fest i 
anledning af sidste skoledag, men også, skulle det vise 
sig, grundet at rektor Søren Hindsholm, havde 60 års 
fødselsdag denne dag.

Den store festsal var i brug men kunne knap rumme 
alle elever og lærere. 

På gymnasiet havde lærerkollegiet fundet frem til, at 
humørlegatet skulle tilfalde Tristan Grant Sporring fra 
2.r. med motivationen: Tristan har højt humør i mod-
gang og i medgang. Han hjælper gerne sine klassekam-
merater og har et fantastisk glimt i øjet. Han er smilen-
de og altid konstruktiv og kan lave sjov uden at være 
det mindste nedladende og uden at tabe fagligt fokus.

Oldermanden opfordrede Tristan til at bruge de 
uventede penge på noget ufornuftigt til egen glæde, og 
fik herefter salen til at udbringe et trefoldigt hurra.

Under dejlige klapsalver forlod repræsentanterne for 
Christian den Fjerdes Laug festsalen.

Uddeling af humørlegater er en god oplevelse
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Efter indbydelse fra Hofmarskallen deltog Older-
manden i H.K.H. Prins Henrik’s Castum Doloris i 
Christiansborg Slotskirke. H.K.H. Prins Henrik var 
æresmedlem af Christian den Fjerdes Laug og afgik ved 
døden den 13. februar 2018. 

Årets højdepunkt blev Laugets 75 års jubilæum, der 
blev fejret den 4. maj. Både i 2017 og 2018 var der 
arbejdet meget intens med at få ideer, lagt planer, samt 
få disse ført ud i livet.

Jeg synes vi fik et flot program stablet på benene: 
Først en Jubilæumsoptagelse om formiddagen. Om ef-
termiddagen var der reception som startede med salut 
fra Aalborg Kanonlaug, underholdning af Sigfreds 
Fodvarmere, der førte processionen fra ”Bankpladsen” 
til Duus`s Vinkælder, hvor der blev serveret vin, øl og 
røde pølser.

Til markering af jubilæet havde vi indstiftet en ”Lys-
pris” inspireret af Laugets 50 års jubilæumsskrift, ”En 
lys ide i en mørk tid”.

Modtageren var Jes Dige, Skyggebørn. Prisen bestod 
af en smuk skulptur med indlagt lys, (fyrfadslys) lavet 
af keramiker Peter Lange, et nydeligt diplom, samt 
5000 kr.

I anledning af jubilæet havde journalist Poul Krabbe 
udarbejdet en meget flot publikation om Laugets 75 åri-
ge historie med titlen ”Til Glæde og Gavn”.

Til receptionen var der mødt ca 200 personer, og der 
var mange taler bl.a. af borgmester Thomas Kastrup 
Larsen, og viceoldermand Oslo, Helge Qvigstad.

Ved femtiden sluttede receptionen, hvorefter vi i 
sluttet trop gik over til Gammeltorv, hvor vi i samar-
bejde med Henrik Thorngaard, Folkekirkens hus, havde 
arrangeret Alsangsstævne med bl.a. deltagelse af Jesper 
Lohmann og Marianne Heuer. En stor succes med ca. 
1.000 deltagere

Lauget har i år deltaget i uddeling af to ”trilingele-
gater”, dvs. det ene par Anna og Louis Isaksson, Kon-
gerslev, havde fået firlinger, mens Lise Overby og Gro 
Garner Overby, Visse, måtte ”nøjes” med trillinger.

Fra Oslo havde vi den 28. maj besøg af ca. 70 nord-
mænd med viceoldermand Helge Qvigstad i spidsen. 
Igen i år havde vi en festlig optagelse i kælderen.

Oldermandens nytårshilsen 2018

Onsdag d. 27. Februar 2019 kl. 19.00 i 
Duus Vinkjælder i Jens Bang Stenhus. 
(Bordbestilling direkte til Duus Vinkjæl-
der tlf. 98 12 50 56) Efter laugsforsamlin-
gen er der medlemsoptagelse.

Kontingent 2019
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.

Nye livsvarige medlemmer modtager 
et specielt Laugsbrev underskrevet af 
Oldermand og Kassemester og medlem-
mernes 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. 

Laugsforsamling 2019

Laugs-Tidende
CHRISTIAN DEN FJERDES LAUGS NYTAARSBREV 2019

Som en del af jubilæumsaktiviteterne 
blev der fremstillet et Jubilæumsskrift, som i skriven-
de stund fortsat kan købes. Dette skrift var det første 
punkt i Jubilæumsaktiviteterne. Skriftets tilblivelse 
blev lagt i hænderne på journalist Poul Krabbe. 
Skriftet skulle primært skildre laugets virke i de se-
neste 25 år, da der tidligere var udgivet et skrift ved 
50 års jubilæet.

Volumen på skriftet endte med at udgøre 72 sider + 
4 sider omslag. Skriftet har fået titlen: ”Til glæde og 
gavn” – og som forside illustration valgtes kunstneren 
Carla Thonsgaards maleri af Aalborgs bymidte Ny-
torv, hvor Christian den Fjerdes Laugs medlemmer er 
flot portrætteret midt i billedet.
I Jubilæumsskriftet kan man læse om Christian den 
Fjerdes Laugs aktiviteter og gøremål og hvorledes 
Lauget medvirker til at leve op til at være til glæde og 
gavn i Aalborg og for Aalborg.
Der er mange fortællinger om bl.a. ”Trillingelegatet”, 
”4. Juli aktiviteterne” og uddeling af div. hæderspri-
ser fra Christian den Fjerdes Laug. Ligesom der også 
fortælles lidt om div. spændende medlemmer gennem 
årene af lauget.
Vi synes Lauget med Jubilæumsskriftet bidrager til 
fortællingen om Aalborg, og vi har tilladt os at rose 
Poul Krabbe for hans arbejde, der er resulteret i dette 
flotte og spændende 75 års Jubilæumsskrift.
Jubilæumsskriftet kan erhverves via laugets hjemme-
side: chr4laug.dk 

Jubilæumsaktivitet
75 års JubilæumsskriftT I L  G L Æ D E  O G  G AV N
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Under drøftelserne omkring Christian den Fjerdes 
Laugs 75 års jubilæum, opstod en ide om at lauget i 
anledning af de 75 år, udover at fejre sig selv også 
kunne lave noget udadvendt i anledning af de 75 år.

Stolsbroder Palle Bjørnstrup foreslog at arrangere 
et Alsangsstævne. Alsang opstod i Aalborg under 2. 
Verdenskrig, ligesom Christian den Fjerdes Laug, og 
når jubilæumsdagen var fastlagt til 4. Maj kunne der 
være konsensus i dette. Efterfølgende viste det sig, at 

Folkekirkens Hus havde et lignende Alsangsstævne 
på programmet. Der blev herefter taget kontakt og 
man enedes om, at lave et fællesarrangement på Gl. 
Torv.

Med velvillig hjælp fra Aalborg Event, Aalborg 
City og Spar Nord blev arrangementet bragt i stand, 
og skuespiller og sanger Jesper Lohman blev forsan-
ger, sammen med sopran Marianne Heuer.

Alsangsarrangementet var programsat, så det blev 
en umiddelbar forlængelse af Laugets reception med 
start kl. 17.00.

Henrik Thorngaard fra Folkekirkens Hus var kon-
ferencier og oldermand Niels Voss Hansen var på sce-
nen med en kort orientering om Christian den Fjerdes 
Laug, og at lauget i dag kunne fejre sin 75 års fødsels-
dag, og lidt om baggrunden for laugets start i 1942 
under 2. Verdenskrig.

800-1.000 mennesker var mødt frem, og der blev 
uddelt et sangblad indeholdende de 11 sange, der var 
programsat. Et par af sangene blev fremført solo af de 
to forsangere, men ellers var der sang overalt på Gl. 
Torv denne aften, der på den måde blev en flot ”Aal-
borgaften” med godt samvær.

Jubilæumsaktivitet
Alsangsstævne

Christian den Fjerdes Laugs ”Humørlegater” bliver 
hvert år uddelt til unge mennesker under uddannelse.

Aalborgs Gymnasier, Aalborg Handelsskole og 
Tech-College bliver hvert år anmodet om, at finde frem 
til en elev på skolen, der med sit gode humør, positive 
indstilling og glade sind har været med til at sprede god 
stemning omkring sig.

To uddelinger af Humørlegatet tager lauget sig selv 
af. De øvrige fremsendes til lederen af skolen, der så 
foretager uddelingen.

I år var Christian den Fjerdes Laug på besøg i hen-
holdsvis Restaurant Papegøjehaven og på Nørresundby 
Gymnasium.

Besøget i Papegøjehaven foregik ifølge aftale i fro-
kosttiden med en fyldt restaurant, og foran alle gæsterne 
udelte Oldermand Niels Voss Hansen ”Humørlegatet” 
til tjenerelev Nina Suurland Nielsen, med motivation 
fra skolen, der sagde, at Nina er en glad pige, der er en 
god rollemodel for tjenerfaget, kvik og god til at tilegne 
sig viden. 

En meget glad Nina, hastede efterfølgende tilbage til 
sine gæster, efter et kraftigt bifald i restauranten.

På Nørresundby Gymnasium var der sådan set fest i 
anledning af sidste skoledag, men også, skulle det vise 
sig, grundet at rektor Søren Hindsholm, havde 60 års 
fødselsdag denne dag.

Den store festsal var i brug men kunne knap rumme 
alle elever og lærere. 

På gymnasiet havde lærerkollegiet fundet frem til, at 
humørlegatet skulle tilfalde Tristan Grant Sporring fra 
2.r. med motivationen: Tristan har højt humør i mod-
gang og i medgang. Han hjælper gerne sine klassekam-
merater og har et fantastisk glimt i øjet. Han er smilen-
de og altid konstruktiv og kan lave sjov uden at være 
det mindste nedladende og uden at tabe fagligt fokus.

Oldermanden opfordrede Tristan til at bruge de 
uventede penge på noget ufornuftigt til egen glæde, og 
fik herefter salen til at udbringe et trefoldigt hurra.

Under dejlige klapsalver forlod repræsentanterne for 
Christian den Fjerdes Laug festsalen.

Uddeling af humørlegater er en god oplevelse


