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Optagelse af ny amerikansk ambassadør

Laugs-Tidende
CHRISTIAN DEN FJERDES LAUGS NYTAARSBREV 2023

Den nye amerikanske ambassadør i Danmark 
tiltrådte 1. juli og den 4. juli blev han optaget i 
Christian den Fjerdes Laug

Det betød at årets Rebildfest 2022 blev en af de  
allerførste opgaver for den nyudnævnte ambassadør 
Alan Leventhal og hans frue Sherry. Traditionelt af-
holdes Amerikas Uafhængighedsdag d. 4. juli i Re-
bild og Aalborg, som det eneste sted uden for USA.

Og dagens aktiviteter indledes med optagelse i Chri-
stian den Fjerdes Laug af personer med tilknytning 
til Danmark og USA. I alt blev 17 personer inklusi-
ve ambassadørparret optaget denne dag  - og med 
vores Oldermand Niels Voss Hansen i topform, blev 
det en glad og god optagelse med festligt og godt 
humør.

Selskabet blev indført i Laugets historie og traditio-
ner og fik fremlagt konditionerne for at blive med-
lemmer i Lauget, og alle takkede ja til optagelse.

De nye medlemmer fik også den obligatoriske rund-
tur i vores by med ophold foran det gamle rådhus fra 

1767. Ikke alene 
for at beundre det-
te, men mere for 
at pleje Laugets 
smukke træ, der 
står foran Rådhu-
set og som Chri-
stian den Fjerdes 
Laug i sin tid har 
skænket byen med 
ønsket om at med-
virke til at gøre 
Aalborg mere ren 
og grøn.

Som vanligt fik de 
nye medlemmer 
udleveret nøgle 
til den hemmelige løngang, og det skulle naturlig-
vis sikres, at nøglen passede til døren. Dette hverv 
blev betroet ambassadørfruen Sherry Leventhal, der 
på selskabets vegne fik lejlighed til at konstatere at 
nøglen passede, og at selskabet derved kunne retur-
nere ad løngangen til kælderen.

Her stiftede gæsterne kendskab til den gamle vikin-
gedrik mjød, inden Laugets flotte dinner blev serve-
ret. Herunder blev gæsterne bl.a. indført i snapsens 
ritualer under sang og bægerklang.
Senere begav selskabet sig til Rebild for at deltage i 
festlighederne i bakkerne, der i år havde deltagelse 
af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.
Men selv om Dronningen deltog sørgede vorherre 
for et brag af et tordenvejr, der var så kraftigt, at 
festen i bakkerne måtte udskydes en halv time, der 
var dog alligevel nogle regndryp, da festen startede.

Det nye amerikanske 
ambassadørpar 
Sherry og Alan Leventhal
(Privatfoto)

Fru Sherry Leventhal frem- 
viser stolt sin C4 nøgle.
 Foto: Jens Morten



Oldermandens beretning 2023
2022 blev det første “normale” år efter coranakri-
sen. Vi havde 16 optagelser med i alt 338 personer 
fra 18 forskellige lande med bl.a. 224 danske, 53 
nordmænd, 2 ukrainere samt en fra Argentina.

Året startede med at vi uddelte et “skulderklap” til 
Philip Holst Park Nielsen, der havde reddet en per-
son fra at drukne i fjorden.

Laugsforsamlingen blev afholdt onsdag den 23. 
februar, hvor der var pænt fyldt op i vinkælderen. 
Aftenen startede med vores nye stolsbroder Henning 
Kaastrup blev iført kappe og baret. En af Hennings 
mange kvaliteter er, at han spiller fremragende på 
guitar.

Aalborgprisen gik i år til Aalborggarden, Hæders- 
prisen til Knud Kristensen, der står bag organisatio-
nen “kom videre mand”.
Årets soldat blev overkonstabel David Gerdt Jensen.

Laugsforsamlingen blev også debut for vores nye 
dirigent, tidligere beredskabschef Jørgen Petersen, 
hvilket han gjorde med fast og myndig hånd.

Første optagelse af nordmænd skete den 13. marts 
med 18 personer fra Østfold - dejligt at høre norsk i 
kælderen igen.

4. juli blev fejret på vanlig vis med optagelse af bl.a. 
den nye amerikanske ambassadør, Allan Leventahl 
med frue, en rigtig hyggelig optagelse.
Senere var der teltfrokost i bakkerne, fuldt hus i tel-
tet, vejret artede sig, indtil vi skulle ned i bakkerne, 
så åbnede sluserne sig, skybrud!

Igen havde vi to dejlige optagelser fra Unmilpoc, 
endog med deltagere fra Ukraine.

Vi havde også fornøjelsen at optage 34 besætnings-
medlemmer fra fregatten Absalon, Aalborg bys 
adoptionsskib. - Dejligt at se marinere i kælderen 
igen.

Stolsbroder Per Svensson havde efter 25 års tjene-
ster i Styrelsen, ønsket at træde tilbage. Vi sagde 
pænt farvel den 31. marts ved en lille ceremoni i 
Laugslokalet, hvor vi takkede Per og fru Else for 
den store indsats de havde gjort gennem årene.

Laugets Fond er atter i god gænge, vi udbetalte godt 
95.000 i 2022 til værdige formål.

2022 var også året, hvor vi mistede vores “Musik- 
dirigent” gennem 22 år Per Iversen. Per var en guds-
benådet musiker og showmand, der har fået smilet 
frem på tusinder af nye Laugsmedlemmer.

Året har været benådet med mange dejlige opta-
gelser, ligesom Styrelsen fungerer meget flot, med 
hårdt arbejde og megen humor, hvilket jeg gerne vil 
takke for. Ligeledes en stor tak til vores samarbejds-
partnere, bl.a. Venture og ikke mindst værtsparret 
i Duus’s Vinkælder Peter Kragh og fru Lene, der 
egenhændigt har renoveret vinkælder meget fint.

Til slut vil jeg gerne ønske alle et godt nytår med 
håbet om mange gode stunder i 2023.

Niels Voss Hansen

Oldermand

Oldermanden sammen med 
glade legatmodtagere.
Foto: Jens Morten



Student på Aalborg City Gymnasium Victoire 
Kalunga Namumya måtte sygemelde sig på da-
gen, hvor han skulle tildeles et af Christian den 
Fjerdes Laugs ”Humørlegater”.

I hans sted vikarierede rektor Mette Bilstrup, som 
på Victoires vegne modtog hæderen i form af et di-
plom, en Jubilæumsbog om Christian den Fjerdes 
Laug og endelig en kontant erkendtlighed, som det 
er op til modtageren at anvende efter eget ønske. 

Oldermand Niels Voss Hansen orienterede om, at 
Humørlegatet tildeles en elev, der med sit gode hu-
mør og glade sind og positive indstilling medvirker 
til at sprede god stemning og godt kammeratskab. 

Han motiverede derefter tildelingen af Humør- 
legatet med, at ”Victoire er en glad sjæl, der samler 
klassens elever omkring sig, og fortæller røverhisto-
rier. Du er et positivt menneske, der spreder glæde 
omkring dig”.

Overrækkelsen fandt sted på Aalborg City Gymna-
sium i et fælleslokale, hvor over 100 af de studeren-
de på gymnasiet overværende tildelingen, hvor der 
også var ledsagende musik af Laugets troubadour 
Kjeld Trudslev. Udover Laugets Oldermand deltog 
også Laugets Ceremonimester Svend Aage Suhr og 
Laugets Tørstmester Palle Bjørnstrup.

Legatmodtager fik forfald, måtte stille med substitut

Asbjørn von der Lippe, der er slagterlærling hos 
Salling Super er blevet tildelt Christian den Fjer-
des Laugs ”Humørlegat”.

Såvel Tech College Aalborg som arbejdspladsen 
Saling Super havde indstillet Asbjørn til at modtage 
legatet. 

I indstillingen hedder det bl.a. at  ”fordi han ved sit 
gode humør, glade sind og positive indstilling med-
virker til at sprede god stemning og godt kamme-
ratskab”.

Asbjørn fik i den anledning på sin arbejdsplads i 
Salling, hvor repræsentanter fra Christian den Fjer-
des Laug var mødt op, med musik og tale overrakt 
et flot diplom på den nye værdighed som legatmod-
tager samt et gavekort til Aalborg Citys mange bu-
tikker og restauranter, som han kunne anvende efter 
eget ønske.
Det var både rart og dejligt at opleve en glad og 
overrasket legatmodtager.

Slagterlærling i Salling Super Asbjørn von der Lippe
er blevet tildelt et legat for sit arbejde

Ceremonimester Svend Aage Suhr, rektor Mette Bil-
strup, oldermand Niels Voss Hansen, tørstmester 
Palle Bjørnstrup og troubadur Keld Trudslev.
 Foto: Jens Morten

Ceremonimester Svend Aage Suhr, tørstmester Palle 
Bjørnstrup, oldermand Niels Voss Hansen, lærling 
Asbjørn von der Lippe og troubadur Keld Trudslev.
 Foto: Jens Morten



Den nye fondsstyrelse: Jens Chr. Schmidt, Ernst Trillingsgaard, formand Vibeke Gamst, Niels Voss Han-
sen og Michael Slavinsky Dahl. Foto: Jens Morten

Normalt har Fonden afholdt sin årlige uddeling 
af legater i begyndelsen af december måned.

Det er nu ændret, da det ikke rigtig harmonerede 
sammen med legater og julefrokost.
I stedet vil legatuddelingen fremover ske d. 4. maj, 
der som bekendt er Danmarks frihedsdag for den 
tyske besættelse, og da Christian den Fjerdes Laug 
i sin tid for 80 år siden blev til i kraft af netop den 
tyske besættelse, er der bedre harmoni mellem det-
te og Fondens uddeling af legater.

Normalt har det været tidligere borgmester Kaj 
Kjær, der som formand for fonden i 25 år, har ud-
delt de tildelte legater til modtagerne. Kaj Kjær har 
med baggrund i sit lange virke i fonden, ønsket at 
træde tilbage fra formandsposten. Der er kun at 
sige en stor tak til Kaj Kjær for indsatsen gennem 
alle årene.

Nyvalgt til fonden er Michael Slavinsky Dahl, 
til daglig professor ved Aalborg Universitet, og 
blandt sine øvrige gøremål også er formand for 
Spar Nord Fonden.

De øvrige medlemmer i fondets bestyrelse er Ernst 
Trillingsgaard og Vibeke Gamst samt fra Laugets 
styrelse Niels Voss Hansen og Jens-Chr. Schmidt.

Vibeke Gamst er valgt til formand for fondet og 
laugsadministrator er Jens-Chr. Scmidt.
Uddelingen år 2022 startede med velkomst af 
laugsadministratoren, hvorefter ”Naturhornsblæ-
serne” gav en lille, men fornem koncert.
Herefter blev de 18 modtagere kaldt frem og mod-
tog deres legat, ikke i form af kontanter, men i 
form af et brev, der bad dem meddele deres kon-
tonummer til fondet, hvorefter pengene ville blive 
overført.
Legaterne varierede fra kr. 1.980 til kr. 5.000. Alle 
tildelinger skete ifølge fondets statutter, der går på 
at støtte sociale, humanitære og kulturelle aktivite-
ter i Aalborg Kommune.

Af modtagerne kan nævnes: ”Obelpigerne” kr. 
2.000, forfatter Uffe Westerberg/ny bog om Chur-
chill-klubben kr. 5.000, Hospice Vangen kr. 5.000, 
Lungeforeningens netværksgruppe kr. 3.000, 
”Strikkepigerne” på Vestergården kr. 2.500.

Som noget nyt havde fonden allieret sig med Aal-
borg Kloster, hvor der d. 4. maj var premiere på 
en tilføjelse til udstillingen om Churchill-gruppen, 
som legatmodtager Uffe Westerberg fortalte om.
Herudover holdt Søren Wormslev, formand for 
Aalborg Kloster et spændende foredrag om kloste-
ret, hvilket var en stor oplevelse.

Der skete meget i Christian den  
Fjerdes Laugs Fond i 2022…



At Coronaen havde sluppet sit tag betød også
7 optagelser i Christian den Fjerdes Laug 
indenfor godt en måned

Det var en dejlig travlhed for Lauget i perioden fra 
7. september til 20. oktober 2022.
Her blev gennemført i alt 7 optagelser med glade 
gæster.

Det startede med optagelse af et kontingent mili-
tærpoliti fra Unmilpoc d. 7. september.
Unmilpoc er et internationalt samarbejde mellem 
militærpoliti fra stort set hele verden.
Disse optagelser har foregået i mere end 30 år og 
bidrager i høj grad til internationalisering af både 
Christian den Fjerdes Laug og Danmark, da det er 
et dansk initiativ, der udgår fra Aalborg.

Allerede d. 10. september havde lauget fornøjelsen 
af at optage et kontingent nordiske ingeniører, der 
var til seminar i Aalborg på Aalborg Universitet.

Den 21. september handlede det om optagelse af 
en række seniormedarbejdere fra virksomheden 
Siemens Gamesa. Det blev en fin og humørfuld 
eftermiddagsforestilling. Oldermand Niels Voss 
Hansen ledte på sin sædvanlige myndige og her-
lige facon gæsterne gennem optagelsesritualet, og 
vores historiske ekspert Peter Reinau indviede sel-
skabet i Laugets flotte historie. Henrik Schou fun-
gerede som Laugets skovridder og gæsterne fik en 
grundig indføring om vores smukke træ foran by-

ens rådhus, og ceremonimester Svend Aage Suhr 
guidede selskabet til den hemmelige indgang, hvor 
nøglen til indgangen blev tjekket.
Tilbage i kælderen sørgede vores two-man band 
Keld Trudslev og Henning Kaastrup efter den for-
nemme dinner for god underholdning.

Den 24. september var der optagelse af dele af be-
sætningen på fregatten Absalon, der er adopteret af 
Aalborg. Det blev også en god og glad optagelse, 
men hvad ingen vidste var, at Absalon måtte afbry-
de sin orlov i Aalborg dagen efter, grundet krigen i 
Ukraine og lækage på gasledningerne i Østersøen.

Den 2. oktober var der optagelse af medlemmer af 
logen ”Den brudte Søjle” – og den 4. oktober var 
der optagelse af medlemmer i Erhverv Norddan-
marks Seniorgruppe. Her var der også pænt med 
gæster, da flere medlemmer af gruppen tidligere er 
blevet optaget.

Endelig var der d. 20. oktober optagelse, hvor Aal-
borg Universitet havde besøg af 23 kollegaer fra 
Universitetet i Sørøst-Norge, der er beliggende i 
Notodden. De norske gæster skulle beriges med en 
rigtig Aalborg oplevelse og det blev de. De lærte 
bl.a. noget om forholdet mellem de skandinaviske 
brødre og blev præsenteret for Aalborg Snaps.

Alle de nyoptagne kan nu tælle sig blandt Laugets 
mere end 8.000 medlemmer fra 104 forskellige 
nationer.

7 optagelser i Christian den Fjerdes Laug

En af de glade 
optagelser  
i 2022. 
Foto:  
Jens Morten
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I Duus Vinkjælder i Jens Bang Stenhus. 
Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19.00. 
(Bordbestilling direkte til Duus Vinkjælder 
tlf. 98 12 50 56) Efter laugsforsamlingen
er der medlemsoptagelse.

Kontingent 2023
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 2023

Per Iversen sov ind den 20. juni 2022 efter kort tids 
sygdom.
Per var frisk til det sidste, så sent som 14 dage før 
sin død, havde han med stor succes underholdt ved 
Unmilpoc’s afskedsmiddag.
Per var medlem af Lauget i 34 år, heraf de 22 år i  
Styrelsen.

Per var Laugets “spillemand”, han mestrede stort, 
ser alle former for instrumenter, lige fra Lur til fly-
gel.
Mest kendt i Lauget var hans fremragende trompet- 
spil - også gerne Harmonika, hvis da ikke begge 
dele samtidig! Tusindvis af medlemmer af Lauget 
har nydt hans altid muntre spil.
Per var en positiv og glad person, der spredte glæde 
omkring sig.
Vi vil altid tænke på Per med oprigtig glæde.

Mindeord Per Iversen

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. 

Per Iversen med sin elskede trompet.


