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Onsdag den 28. august 2013 var det 70 år siden, at 
frihedskæmper Poul Edvin Kjær Sørensen blev hen-
rettet af den tyske besættelsesmagt. I den anledning 
havde Frihedskampens Veteraner bedt Christian 
Den Fjerdes Laug om at lægge en krans ved Kjær 
Sørensens gravsted på Nørresundby Kirkegård.

Poul Edvin Kjær Sørensen var den første danske 
modstandsmand, som under krigen blev dømt til 
døden og henrettet. Sammen med sin gruppe af 
modstandsfolk fra Aalborg havde Kjær Sørensen 
natten til den 18. august 1943 deltaget i en opsam-
ling af nedkastede våben og sprængstof ved Madum 
Sø i Rold Skov. På vej hjem mod Aalborg blev grup-
pens lastbil indhentet af et tysk militærkøretøj, og 
der opstod ildkamp. Niels Erik Vangsted blev dræbt, 
og Poul Edvin Kjær Sørensen blev taget til fange. 
Resten af gruppen slap væk.

Efter dødsdommen og henrettelsen i København 
et par dage senere blev Poul Edvin Kjær Sørensen 
begravet i Warnemünde. Det gjorde besættelsesmag-
ten for at undgå yderligere uroligheder i Aalborg. 

Efter krigen blev liget bragt hjem til Nordjylland, 
og efter Poul Edvin Kjær Sørensens ønske i sit 
afskedsbrev til faderen blev han begravet ved siden 
af sin mor på Nørresundby Kirkegård.

Repræsentanter for Christian Den Fjerdes 
Laug med oldermand Niels Voss Hansen i spidsen 
lagde på årsdagen en krans med bånd i friheds-
kæmpernes farver ved graven i Nørresundby. Til 
stede var også repræsentanter for Poul Edvin Kjær 
Sørensens familie. 

Lauget lagde krans på frihedskæmpers grav

Poul Edvin Kjær Sørensen blev 
efter krigen begravet i fami-
liegravstedet på Nørresundby 
Kirkegård.



De venligste hilsener

Niels Voss Hansen
        

Oldermand             

Året 2013 var igen et travlt år for Lauget. Året 
startede så flot, idet vi modtog 25.000 kr. fra 
Spar Nord Bank. Selve overrækkelsen skete på 
Spar Nord Banks aktionærmøde i Aalborg, hvor 
direktør Henrik Schou, under overværelse af 2.000 
deltagere overrakte Chr.4`s Laug checken. 

Onsdag den 27. februar afholdtes Laugsfor-
samlingen, med pæn deltagelse af medlemmer. 
Det gik planmæssigt, d.v.s. i år virkede mikro-
fonanlægget. Årets hæderspris gik til Orla Kops, 
for hans store indsats gennem ti år med Aalborg 
Garnisonsmuseum.

Aalborgprisen gik til Anders Hjulmand for hans 
store indsats for kulturen i Aalborg gennem mange 
år. Initiativprisen fik Ahmed Vakili, der i flere år har 
stået for ”Middelalderdage i Aalborg” i Kildeparken.

Som noget nyt under Laugsforsamlingen kunne 
vi overrække Kjeld og Charlotte Sten Christensen 
trillingelegatet. Af gode grunde - bl.a. tidspunktet - 
var trillingerne Line, Maria og Magnus ikke tilstede. 
Også vor vægter i år var en nyskabelse, idet Katharina 
Fogtmann-Schulz passede denne vigtige post. Den 
kønneste vægter vi endnu har haft!

Laugets forbindelse til afdelingen i Oslo går stadig 
meget fint. Mandag den 3. juni ankom Oslo styrelsen 
samt cirka firs personer. Det var såvel nye, der skulle 
optages, som gamle medlemmer.

Optagelsen var sædvanen tro meget festlig. Vi-
ceoldermand Trygve Sødring ønskede efter 5 år på 
denne post at trække sig tilbage. Ved afslutningen af 
optagelsen aflagde Helge Sødring kappen, som Ol-
dermanden derefter iklædte den nye viceoldermand 
i Oslo, Helge Qvigstad.

4. juli festlighederne forløb også i år i flot solskin. 
Vi optog hovedtalerne ved Rebildfesten. Fra USA 
nobelprisvinder Dale T. Mortensen og fra Danmark 
journalist Steffen Gram, som ved teltfrokosten i 
bakkerne fik overrakt Laugsslipset. Desuden optog 
vi Rebildselskabets nye præsident Jesper Jespersen.

Som bekendt er der ikke to optagelser, der er ens, 
men nogle skiller sig mere ud end andre, bl.a. optog 
vi 50 branch formænd fra IBF (International Balut 
Federation) en dansk verdensorganisation, der i 
dagene omkring 24. juli afholdt årets verdensme-
sterskab i Aalborg i det ædle spil balut. 

Med militæret har Lauget stadigvæk et meget 
fint samarbejde. Vi har i år haft to optagelser med 
UNMILPOC (= uddannelse af militærpolitifolk 
fra stort set hele verden). Fra den hollandske flåde 
optog vi 20 officerer og orlogsgaster, der var i byen 
med fire flådefartøjer. 

En meget speciel oplevelse var, at vi på vegne af 
Frihedskampens Veteraner blev bedt om at nedlægge 
en krans. Det skete den 28. august, på 70 årsdagen 
for Poul Edvin Skov Jørgensens henrettelse. 

Christian den 4`s Laugs fond havde sin årlige 
uddeling onsdag den 4. december, hvor kælderen 
var fyldt med glade legatmodtagere, der nød gløgg 
og æbleskiver. I foråret havde Aalborg Miniby, der 
gennem flere år har modtaget et legat, inviteret til 
”rejsegilde” i Marinemuseet, hvor minibyen ”bor”. 

Vores hjemmeside – www.chr4laug.dk - ser ud til 
at fungere godt. Der har i år været 30.368 ”hits”, og 
det er blevet nemmere at bestille et nyt C4 emblem 
via hjemmesiden. Vi har endvidere den glæde, at 
mange via hjemmesiden kontakter os med gode 
ideer og forslag. 

Jeg vil her gerne takke for den støtte og vel-
vilje, som Christian Den Fjerdes Laug modtager. 
Specielt vil jeg takke Laugsstyrelsen for et godt 
samarbejde i 2013.

Laugsstyrelsens nytårshilsen



Selv om renteafkast i de seneste år ikke er, hvad det 
har været, så kunne Christian Den Fjerdes Laugs 
Fond alligevel i 2013 uddele 100.000 kr. til sociale, 
humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg 
Kommune. Fonden uddeler hvert år afkastet fra 
formuen – men i år har det været nødvendigt at 
supplere med lidt ekstra fra laugets kasse for at 
kunne uddele de 100.000 kr.

- Og vi har igen besluttet at uddele mange, 
men mere beskedne portioner, sådan at vi rammer 
bredt og tilgodeser så mange som muligt, sagde 
fondsbestyrelsens formand, tidligere borgmester 
Kaj Kjær, da han uddelte checks til 24 ansøgere.

Det var 16. gang, Christian Den Fjerdes Laugs 
Fond uddelte penge – og det skete traditionen tro 
i julestemning over en gang gløgg og æbleskiver i 
Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg, 
hvor Christian Den Fjerdes Laug også til dagligt 
har hjemme. Fondens formue stammer fra Chri-
stian Den Fjerdes Laugs arbejde – og fra laugets 
mange medlemmer overalt i verden.

Tidligere på året har syv organisationer fået 
penge fra fonden. Det var organisationer, som i 
løbet af året havde brug for pengene til konkrete 
projekter. Alle årets 31 modtagere var organisa-
tioner, foreninger og lignende, hvor fondsbesty-
relsen har taget særligt hensyn til ”det frivillige, 
ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre 
privilegerede grupper”, som det hedder i fondens 
bestemmelser.

De 31 modtagere spændte bredt. For eksempel 
Kamillus, der er støtteforening for Kamillianerga-
ardens Hospice, det frivillige arbejde på plejehjem-
met Hassinghave i Vester Hassing, Dansk Røde 
Kors og Idrætsforeningen for Handicappede i 
Aalborg. Men også for eksempel Aalborg Pensio-
nistorkester, sangkoret Multisangerne, foreningen 
Tobakspigerne fra Obel samt Aalborg Miniby fik 
del i de penge, som Christian Den Fjerdes Laugs 
Fond kunne uddele.

Foruden Kaj Kjær består fondens bestyrelse af 
tidligere kirkeminister Mette Madsen, oldermand 
Niels Voss Hansen, direktør Ernst Trillingsgaard 
og fondens daglige administrator, stolsbroder Per 
Svensson.

100.000 kr. fra Christian Den Fjerdes Laugs Fond

Rudi Lykkegaard fik som repræsen-
tant for Aalborg Pensionistorkester 
en check af fondsformand Kaj Kjær. 
Rudi Lykkegaard deltager også i det 
frivillige arbejde i Christian Den 
Fjerdes Laug og er en af laugets 
troubadourer.

Projektgruppen bag opsætningen af sommerens teaterforestil-
ling ”Købmanden Jens Bang” på Aalborghus Slot fik støtte fra 
fonden tidligere på året, og skuespiller og instruktør Martin 
Schwab sagde ved julesammenkomsten pænt tak for støtten.



Christian Den Fjerdes Laug giver hvert år op 
mod jul et ekstra skulderklap til en elev på hvert 
af Aalborgs gymnasiale uddannelsessteder – 
men i 2013 besluttede laugets styrelse, at også 
en håndværker-elev skulle have et af laugets 
Humørlegater.

Det er uddannelsesstederne selv, der beslutter 
hvem, der skal modtage Humørlegatets check, 
men lauget uddeler selv hvert år legatet på et af 
uddannelsesstederne – i år altså to, nemlig på 
Handelsgymnasiet i Turøgade i Aalborg og i 

Tømrerhallen på Construction Collage i Aalborg 
(tidligere Teknisk Skole). 

Humørlegatet er en lille check, og humør-
legaterne uddeles i den gode sags tjeneste og 
må gerne omsættes i festligt lag. Det gives ikke 
nødvendigvis til den dygtigste eller flittigste elev 
– men til en elev, der er en god kammerat og som 
spreder glæde omkring sig.

- Men kan det hele kombineres, er det jo flot, 
som oldermand Niels Voss Hansen udtrykte det 
ved de to overrækkelser. 

Det plejer at være Christian Den Fjerdes Laug, 
der hædrer andre med en check. Men ved Spar 
Nord Banks aktionærmøde i Aalborg Kongres & 
Kultur Center i februar var det modsat sædvane 
Christian Den Fjerdes Laug’s stolsbrødre, der 
blev kaldt på scenen for at få en check.

- Christian Den Fjerdes Laug er en organisa-
tion, der har betydet en forskel i hverdagen her i 
Aalborg – og for den sags skyld i det meste af ver-
den, sagde direktør Henrik Schou blandt andet, 
da han overrakte lauget den ekstra håndsrækning 
til laugets arbejde.

Donationen er med til at finansiere laugets 
arbejde – og blandt andet også med til at sikre, 
at laugets fond også fortsat hvert år kan uddele 

en pæn portion penge til sociale, humanitære og 
kulturelle aktiviteter.

Glade stolsbrødre modtog en pæn stor check 
af direktør Henrik Schou, Spar Nord Bank.

Humørlegater til unge under uddannelse

Donation til Lauget fra Spar Nord Bank

Tømrerlærling Rasmus Lyngbak Søgaard får overrakt 
legatet af oldermand Niels Voss Hansen, mens stolsbrødrene 
Børge Clausen,  Ib Ragnarsson og laugstroubadour Per 
Iversen ser til.

Jacob Østergaard Nordtorp får legatchecken af oldermand 
Niels Voss Hansen, bistået af laugsskriver Henrik Jensen, 
kassemester Ib Regnarsson og laugstroubadour Per Iversen, 
der også blæste en fanfare.



Traditionen tro blev Rebildfestens hovedpersoner 
optaget i Christian Den Fjerdes Laug. Det skete 
torsdag den 4. juli om formiddagen, inden turen 
gik til Rebild Bakker.

Den danske hovedtaler, DR’s udenrigskor-
respondent Steffen Gram, den amerikanske 
hovedtaler, økonomiprofessor Dale T. Mortensen 
og den nye præsident for Rebildselskabet, Jesper 
Jespersen, blev sammen med en snes andre 
deltagere i Rebildfesten optaget i lauget ved op-
tagelsesceremonien i Duus Vinkjælder. Og som 
alle andre medlemmer af lauget, fik de udleveret 
en nøgle til vinkælderens bagdør og nød derefter 
laugs-platten - de røde pølser.

International Balut Federation er forening for 
mennesker, der ønsker at have det sjovt. Så hvad 
var mere naturligt, end at et halvt hundrede IBF-
medlemmer blev optaget i Christian Den Fjerdes 
Laug, da IBF holdt verdensmesterskaber i Aalborg 
sidst i juli.

IBF består af danskere, som bor og arbejder i 
udlandet. IBF har afdelinger mere end 50 steder 
overalt i verden. Medlemmerne er baluteers og 
mødes for at spille Balut, som er et fint terningespil. 
IBF er et netværk, men det er især fest og glæde. 
Og fest og glæde er der altid i Christian Den 
Fjerdes Laug, så da 300 baluteers var i Aalborg til 
årets verdensmesterskab sidst i juli, blev de godt 
50 deltagende formænd fra hele verden naturligvis 
optaget i Lauget.

Til Balut hører koldt øl, så det gibbede noget i de 
50 baluteers, da de måtte sidde tørstende og kikke 
på, at laugsbrødrene meddelte ”Vor tørst først!”

Rebildgæster i Christian Den Fjerdes Laug

Rebilselskabets nye formand, Jesper Jespersen (t.h.) sammen 
med den danske hovedtaler Steffen Gram og den ameri-
kanske hovedtaler Dale Mortensen i processionen rundt 
om Jens Bangs Stenhus. 

Tørstende baluteers til optagelse i Lauget

Beverly Mortensen, gift med den amerikanske hovedtaler 
Dale Mortensen, fik lov til at prøve nøglen til bagdøren og 
blev fulgt til døren af stolsbroder Henrik Jensen.

Optagelsen i hyggelige og lidt mørke Duus Vinkjælder vakte 
som altid højtidelig glæde hos de mange Rebild-gæster – 
både de, der skulle optages og de, der allerede er optaget.



Onsdag den 26. februar 2014 
kl. 19.00 i Duus Vinkjælder 
i Jens Bangs Stenhus (Bord-
bestilling direkte til Duus 
Vinkjælder, tlf. 98 12 50 56).

Kontingent 2014
For årskontingentmedlem-
mer udgør kontingentet:

100 DKK, 110 NOK, 125 SEK, 12 GBP, 20 USD, 
eller 14 EUR.

Eengangs indskud 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 
Laugs brev, underskrevet af Oldermand og Kasse-
mester, og deres navne indføres i Laugets gyldne 
Bog.

Alle, der senest 20.02.14 har betalt årskontingent 
eller er livsvarige medlemmer, deltager i lodtræk-
ningen om fire rejsegavekort á 2.500 DKK til 
Best Travel.
Christian Den Fjerdes Laug
Jens Bangs Stenhus
Postboks 1644
DK 9100 Aalborg.
Tlf.: +45 98 13 16 48. 
Giro: 547-5376. Bank: 9280-1940028473,
IBAN DK 1692801940028473,
SWIFT: SPNO DK 22
E-mail: chr4laug@chr4laug.dk 
Hjemmeside: www.chr4laug.dk 
Adresseændring: Direkte til Lauget eller via 
hjemmesiden. Medlemmer, som ikke allerede har 
tilmeldt sig ”Nyhedsbrevet”, opfordres til at gøre 
dette via hjemmesiden.

Laugsforsamling 2014

Som de fleste medlemmer af Christian Den Fjer-
des Laug bekendt har lauget i mange år haft en 
særdeles aktiv afdeling i Oslo. Her er et par hun-
drede medlemmer. Mindst en gang om året gæster 
laugets styrelse Oslo - og hver sommer kommer 
de norske laugsmedlemmer en tur til Aalborg.

På grund af de tætte bånd har lauget i mange år 
haft en norsk viceoldermand. Siden 2007 har det væ-

Lauget har fået ny norsk viceoldermand 
ret Trygve Soedring, men han ønskede i sommeren 
2013 at træde tilbage, og i forbindelse med de norske 
afdelings besøg i Aalborg i juni blev Helge Qvigstad 
udnævnt til ny viceoldermand. Han er samtidig leder 
af Christian Den Fjerdes Laug’s norske afdeling. 
Helge Qvigstad har en lang erhvervs- og eksportkar-
riere bag sig. Han er nu pensioneret – og er i øvrigt 
gift med skuespillerinden Berit Kvorning 

Den nye norske viceoldermand Helge Qvigstad overtager 
laugskappen fra den tidligere viceoldermand, Trygve Sød-
ring (i midten) mens oldermand Niels Voss Hansen (t.v.) og 
viceoldermand Kaj Handberg hjælper til.

Der var grin og glad stemning i og uden for Duus Vinkjælder, 
da de omkring 80 norske medlemmer af Christian Den Fjer-
des Laug gæstede lauget. De norske gæster nød bagefter som-
mervejret og de udendørs forfriskninger ”til danske priser”.


