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Sidste år startede jeg med at skrive, at året 2019 
havde været et stille år. Det skulle vise sig, at det 
i sammenligning med 2020 havde været som at 
køre et Le Mans løb! 

Vi har som alle andre været hårdt ramt af Covid-19 
krisen. Heldigvis nåede vi at afholde laugsforsam-
lingen, inden Danmark lukkede ned.
Det skulle vise sig, at optagelsen i forbindelse med 
laugsforsamlingen blev den eneste i 2020.

Laugsforsamlingen gik som vanligt hyggeligt med 
uddeling af de forskellige donationer og under kyn-
dig ledelse af dirigenten, æresviceoldermand P.E. 
Jensen, i øvrigt for sidste gang, idet P.E. fremover 
vil nyde laugsforsamlingerne som tilskuer.
Den 20. maj fyldte P.E. 90 år, og i den anledning 
aflagde oldermanden besøg med en nyttig gave!
Den 27. april blev Laugets æresceremonimester 
Karl Salling Møller 95 år. Også her mødte older-
manden også op med en anvendelig gave.
Normalt til sådanne markante mærkedage ville 
en delegation fra styrelsen have stillet op, men på 
grund af Covid-19 etc…. 
Det positive, set fra d’herres synspunkt, var mindre 
omkostninger ved receptionen!
Ved laugsforsamlingen optog vi et nyt medlem af 
styrelsen, Henrik Schou, der med sin unge alder, 62 
år, er med til at sænke gennemsnitsalderen betyde-
ligt i styrelsen. Vi glæder os meget til samarbejdet 
- vi mangler blot nogle optagelser!
I 2020 har vi bl.a. savnet vores kære nordmænd - vi 
håber meget, det kan lykkes at få nogle optagelser 
derfra i 2021.
Christian den Fjerdes Laugs Fond havde også et stil-
le år, da der kun blev udbetalt 8.000 kr. i donationer. 
Dette skyldes primært, at vi har ændret udbetaling 
af donationer fra december til 4. maj. En aftale med 
Civilstyrelsen sidste år, som gjorde det muligt at 

omlægge vores investeringer, bærer nu frugt, idet 
afkastet er blevet væsentligt forbedret.
Desværre havde vi den store sorg at miste æresvice-
oldermand Kaj Handberg i 2020.
Kaj havde været medlem af Lauget i 45 år, heraf de 
29 år i styrelsen. Kaj havde gennem alle årene lagt 
et stort stykke arbejde i Lauget.
Vagn Thomsen har efter 8 år i styrelsen på grund 
af sygdom ønsket at udtræde af styrelsen pr. 31. 
december 2020. Vi skylder Vagn stor tak for hans 
arbejde som trubadur med både sang og dejligt gui-
tarspil, som har glædet rigtig mange nye medlem-
mer i Lauget.
Viceoldermand Henrik Jensen forlod, efter eget 
ønske, styrelsen efter 15 års tro og pligtopfyldende 
tjeneste.
Som det fremgår, har aktiviteterne af naturlige år-
sager været meget begrænsede, men jeg vil gerne 
takke alle i styrelsen for et godt samarbejde – vi glæ-
der os alle til at komme i gang igen.
En særlig tak til værtsparet i Duus Vinkælder Peter 
Kragh og fru Lene, der altid med et smil servicerer 
os, desværre i år meget begrænset.
Begge er altid i godt humør trods de meget hårde 
odds, de har haft i 2020.
Sluttelig vil jeg gerne ønske alle et rigtig godt nytår 
med håbet om, at vi alle får mere normale tilstande 
i løbet af 2021!

Niels Voss Hansen

Oldermand

Nytårshilsen fra Oldermanden
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Den 11. marts 2020 lukkede regeringen Dan-
mark ned for at undgå yderligere udbredelse af 
Covid-19 smitte.

Laugsforsamlingen skulle vise sig at blive det sidste 
møde med optagelse i hele 2020, da der siden den-
ne dato har været opretholdt forbud mod at mødes i 
større forsamlinger.
I skrivende stund anbefales det kun at mødes op til 
fem personer.

De eneste optagelser i 2020 blev dem, der blev opta-
get i forbindelse med laugsforsamlingen.

Den interne mødeaktivitet i lauget blev tilsvarende 
lukket ned. Der har kun været et par mindre sam-
linger med deltagelse af få aktuelle personer for at 
varetage nødvendige sager i forbindelse med drif-
ten.

På generalforsamlingen og optagelse af nye med-
lemmer blev der udover disse uddelt forskellige 
donationer.

Laugets hæderspris blev tildelt Tore Mortensen, der 
med udgangspunkt i Peter Tages store jazzsamling 
og som ulønnet leder af Center for Dansk Jazzhi-
storie (CDJ) fik tildelt hædersprisen, der er på kr. 
5.000,-.

Aalborgprisen på kr. 3.000,- gik til Støtteforeningen 
for Hospice Vangen. Her er der mere end 60 frivil-
lige engageret, der er med til at gøre en stor forskel 
for de ca. 250 patienter, der årligt indlægges, og for 
disses pårørende.

Initiativprisen på kr. 3.000,- blev tildelt Limfjords-
banen, der blev etableret i 1973 med det formål at 
holde gamle, udtjente lokomotiver kørende. Det 

Der var begyndende Covid-19 meldinger, 
men laugsforsamlingen for 2020 i  
Christian den Fjerdes Laug blev afholdt  
den 26. februar 2020
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Christian den Fjerdes Laugs uddeling af 10 hu-
mørlegater i år blev en dobbelt glæde for Lauget.

Som for mange andre har Corona influeret på aktivi-
teterne i Christian den Fjerdes Laug. Laugets virke 
med optagelse i det navnkundige laug, har været 
underdrejet.  Lauget blev stiftet tilbage i 1942 for 
at skabe et fristed for sande danske under den ty-

ske besættelse. Siden har det forsat sit virke, som 
en særlig institution i Aalborg og Nordjylland med 
henblik på at give godtfolk og andre gode gæster 
fra ind- og udland en god og glad oplevelse, når de 
besøger landsdelen.

Derfor var der dobbelt glæde at spore ved Laugets 
uddeling af Humørlegater, ikke kun hos modtager 

Cindi Bejerholm, elev hos Imerco på Boulevarden

Dobbelthumør ved uddeling af Humørlegater

Foto: Jens Morten

sker fra Aalborg Privatbaners gamle remise på Hjul-
magervej i Aalborg.

Hædersprisen ”Årets soldat” på kr. 1.000,- blev 
tildelt overkonstabel i Militærpolitiet Magnus Dej-
gaard med begrundelsen, at han som udsendt i Af-
ghanistan med sin personlige udstråling og naturlige 
engagement har været en fremragende ambassadør 
for Det Danske Forsvar og for Danmark.

Ligesom Christian den Fjerdes Laug er 4. Maj Kol-
legiet et produkt af 2. verdenskrig, og traditionen 
tro gik der donationer til Churchillværelset, der i år 
bebos af Frida Rosenlund Thøstesen, og Tolstrup-
værelset, der i år bebos af Magnus Neve-Græsbøll. 
Hver blev tildelt kr. 1.000,-.

Herefter var der optagelse af nye medlemmer, og af 
hensyn til det tidsmæssige fik de kun den korte rund-
tur om Jens Bang Stenhus.



Freja Petrea Brødslev Ferrieux fra IB 2 på Hasseris Gymnasium.

ne, men også i høj grad i Lauget, fordi det var mu-
ligt at gennemføre den traditionelle uddeling. 8 af 
de 10 Humørlegater bliver uddelt af skoler, der selv 
har indstillet elever til at modtage Humørlegatet. 
De sidste 2 modtagere fik besøg af repræsentanter 
fra Laugets styrelse med Oldermand Niels Voss 
Hansen i spidsen.
Der blev dog taget særlige hensyn i forhold til 
Coronaen.

Christian den Fjerdes Laugs Humørlegat gives til 
en elev, der ved sit gode humør, glade sind og po-
sitive indstilling medvirker til at sprede god stem-
ning og godt kammeratskab

Lauget besøgte først en elev hos Imerco, Boulevar-
den 2, Aalborg, Cindi Bejerholm, der var indstillet 
af sin læremester butikschef Jette Nielsen.
Her skete uddelingen af Humørlegatet på fortovet 
foran butikken, grundet Corona reglerne og travl-
hed i butikken.
Den uvidende Cindi blev håndplukket fra en eks-
pedition, og var i sagens natur dejligt overrasket.
Cindi blev tildelt legatet med følgende begrundel-
se: ”Du lever i høj grad op til legatets formål, du 
går op i dit arbejde med liv og sjæl, er pligtopfyl-
dende og har under Corona krisen ydet en meget 
stor indsats, stadig med et smil og en frisk bemærk-
ning til kunderne”.

Den næste elev som fik besøg af Christian den 
Fjerdes Laug var Freja Petrea Brødslev Ferrieux 
fra IB 2 på Hasseris Gymnasium. Også her måtte 
iagttages særlige forhold for uddelingen. Det var 
nødvendigt at Petrea, som hun kaldes i daglig tale, 
fik information forud om tildelingen, da gymnasiet 
var lukket ned, og hun derfor måtte tilkaldes, mod-
sat det planlagte, at vi blot mødte op i hendes klasse 
på den International linje på Hasseris Gymnasium. 
Så det var en pige, der allerede var glad, da Laugs-
brødrene mødte frem på gymnasiet for at tildele 
Petrea Humørlegatet. Petrea havde fået en meget 
flot indstilling til legatet, bl.a. at hun altid er me-
get glad, tolerant og hjælpsom. Har en skøn posi-
tiv indstilling, og hendes dejlige humør er meget 
smittende, og så er hun meget opmærksom på sine 
omgivelsers ve og vel. Hun er en sjov, spontan, in-
tuitiv, naturlig og autentisk person, der har empati 
og omsorg for sine klassekammerater.

Begge elever fik et diplom som bevis på tildelin-
gen af Humørlegatet, samt i et gavekort til byens 
butikker og restauranter – og som oldermand Niels 
Voss Hansen sagde til begge modtagere – ”I behø-
ver ikke at bruge pengene på noget fornuftigt, men 
gerne noget, der kan give glæde og godt humør”.



Ud af 30 års medlemsskab har Henrik de sene-
ste 15 år været medlem af styrelsen, hvor han 
har varetaget opgaver som skriver og viceolder-
mand.

Henrik har altid været ”Laugets mand”, kreativ, 
uhyre flittig, været vagthund mht. laugets skik og 
brug, og altid loyal overfor styrelse og oldermand. 

Ligeledes har der aldrig været i tvivl om Henriks 
meninger om tingenes tilstand.
Henrik har med sin humor og fine menneskelige 
egenskaber været med til at præge Lauget i en po-
sitiv retning, og vil blive savnet ved vores møder

Henrik er tildelt titlen æresviceoldermand. 

Henrik Schou og hans søn Søren Schou var reso-
lutte i deres handling, da de, på vej til fisketur fra 
stranden i Hou/Hals, observerede, at der var folk 
i havsnød. 
Så hurtigt som muligt sejlede de ud til de nødstedte 
og fik dem bjerget i land. Det var to meget forkom-
ne drenge på 15 år. 

Denne handling udløste 
et skulderklap (en flaske 
Laugsbitter) fra Lauget. 
Henrik Schou fik også et 
fysisk skulderklap, da han 
er en af laugets stolsbrød-
re.

Resolut handling er altid prisværdigt i nødstilfælde

Viceoldermand Henrik Jensen har efter lang 
og tro tjeneste ønsket at trække sig tilbage

Selvom Covid-19 stort set stjæler dagsordenen, så har den 
også fået opmærksomhed fra Christian den Fjerdes Laug!
Lauget har uddelt et ”skulderklap på afstand” til 
medarbejderne på Infektionsmedicinsk afdeling, 
Aalborg Universitetshospital.

”Skulderklappet” skulle bidrage til, at medarbej-
derne har mod på at fortsætte den flotte indsats, de 
udøver. Det blev formidlet via ledende overlæge 
Henrik Nielsen.

Ligeledes blev der i anledningen af Dronning Mar-
grethes 80 års fødselsdag givet 2.000 kroner fra 
Christian den Fjerdes Laug til ”Dronning Margre-
the og Prins Henriks Fond”.
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Christian den Fjerdes Laugs aktiviteter er på det
nærmeste, ligesom meget andet, stort set lukket ned.

Derfor kan vi heller ikke afholde Laugsforsamling 
som planlagt onsdag d. 24. februar 2021.
Det er heller ikke muligt at planlægge optagelse af 
nye medlemmer eller andre forsamlinger.

Vi skal derfor henvise til hjemmesiden www.
chr.d.4.laug.dk, hvor der vil blive givet information 
i takt med, at aktiviteter i Lauget måtte blive gen-
optaget

OBS: Corona restriktioner

I Duus Vinkjælder i Jens Bang Stenhus. 
Dato annonceres på hjemmesiden. 
(Bordbestilling direkte til Duus Vinkjælder 
tlf. 98 12 50 56) Efter laugsforsamlingen
er der medlemsoptagelse.

Kontingent 2021
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.

Laugsforsamling 2021

Æresoldermand i Christian den Fjerdes Laug, Peter 
Tage, der døde den 7. januar, var i årene 1993 til 
2009 Christian den Fjerdes Laugs karismatiske ol-
dermand, der med elegante formuleringer og med 
evnen til at gribe en situation i luften gjorde optagel-
serne i Lauget til en stor og festlig oplevelse.
Peter Tage lagde et meget stort arbejde i Lauget.  
Han var den bærende kraft bag etableringen af Chri-
stian den Fjerdes Laugs Fond, som hvert år udbe-
taler små og større beløb til værdige formål i Aal-
borg-området.
Peter Tage stod for Laugets to rejser til USA, hvor 
der blev afholdt flere optagelser, og hvor Aalborg - 
Lauget - Rebildfesten blev promoveret.

Peter Tage varetog Laugets interesser med stor ener-
gi og efterlod ved sin afgang et meget velfungerende 
Christian den Fjerdes Laug.

Peter Tage blev ved sin afgang i 2009 udnævnt til 
æresoldermand, og indtil sin død fulgte han med in-
teresse Laugets virke.

Mindeord om Peter Tage, æresoldermand i 
Christian den Fjerdes Laug

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. 


