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4. juli-dage
Program for festlighederne i Aalborg og Rebild

Mandag d. 2. juli

kl. 10.00 - 12.00
Dansk Amerikansk Klubs
Gardenparty i
Aalborg Klosters Have 
i anledning af 90 års jubilæum
Gratis adgang.

kl. 9.00 - 11.00
Billetsalg og udlevering på 
Hotel Hvide.Hus og 
SAS Radisson BLU 
v/ Visit Aalborg

kl. 13.00
Bus fra Hotel Hvide Hus 
til Rebildselskabets picnic 
v/ Top Karens Hus. 
Bus tur / retur kr. �00,-

kl. 13.30 - 16.00
Picnic i haven ved 
Top Karens Hus
Billet kr. �75,-

kl. 16.30
Bussen returnerer fra Rebild til 
Hotel Hvide Hus og SAS hotel

kl. 18.00
Bus til Røverstuen i Rebild
Tur / retur kr. �00,-

kl. 18.30
Røverfest på Røvestuen
Billetter a' kr. �98,-
(excl. drikkevarer)

kl. 22.15
Bussen returnerer til 
Hotel Hvide Hus

Tirsdag d. 3. juli

kl. 10.00 -13.00
Billetsalg og billetudlevering på 
Hotel Hvide Hus og  
SAS Radisson BLU  
v/ Visit Aalborg

kl. 11.00 -12.00
Aalborg Bys' reception på det 
Gl. Rådhus - Efter invitation

kl. 12.30 - 15.00
(dørene åbnes kl. ��.�5)
Dansk Amerikansk Klubs frokost 
på Hotel Hvide Hus (særlig fest)
Med udnævnelse af 
"Borgmester for en dag"
Billetter a' kr. 3�0,-

kl.15.15
Den nyudnævnte Borgmester
planter et træ i Borgmesterlunden 
i Kildeparken

kl. 20.00
Festkoncert med 
Aalborg Symfoniorkester i
Aalborg Kongres- og kulturcenter
Billetter a' kr. �50,- 
incl. � glas vin i pausen

Onsdag den 4 juli

kl. 8.30-8.45
Kransenedlægning

kl. 9.30 - 10.45
Optagelse Chr. 4's Laug 
(for særligt indbudte)

kl. 09.00 - 10.00
Billetsalg og billetudlevering på
Hotel Hvide Hus og 
SAS Radisson Blu

kl. 10.00 - 10.40
Friluftsgudstjeneste
v/ Pastor Torben Poulsen 
i Rebild Bakker

Entré: kr. �00,- 
(incl. Rebildfest)

kl. 11.30
Rebildselskabets teltfrokost med 
musik/sang m.v.

Billetter a' kr. �95,- 
Incl. � øl el.vand 
� snapse + kaffe

kl. 14.00 - 16.30
Rebildfest-festprogram

Amerikansk og Dansk Hovedtaler
Musik

Entré kr. ��0,-
Børn u. �� år gratis
Billetten incl. fri entre til 
Blokhusmuseet.

kl. 17.00
Busserne returnerer til hotel

kl. 19.00
Gallamiddag i Aalborg Kongres- 
og Kulturcenter

Pris kr. 495,-
incl. velkomstdrink
� glas hvidvin til forret
+ kaffe/te 
(excl. øvrige drikkevarer)

4. juli
servicebureau

Hotel Hvide Hus 
Vesterbro �

Aalborg
Tlf.  �33� 6669

SAS Radisson BLU
Ved Stranden �4-�6

9000 Aalborg

Online bestilling:
www.visitaalborg.com/4juli
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Kære medlemmer af Dansk Ame-
rikansk Klub. Hvor er det en herlig 
tid, vi går i møde. Sommeren er 
om os og mange spændende fælles 
oplevelser venter på os.

Dagene med 4. juli arrangemen-
terne bliver jo noget ganske sær-
ligt i år. Rebildselskabet har gjort 
rigtig meget for at markere sit �00 
års jubilæum den 4. juli. De kendte 
arrangementer bliver løftet op med 
spændende programpunkter og 
med ”stærke” navne på program-
met – naturligvis med Hendes Ma-
jestæt Dronningen som den ypper-
ste blandt personlighederne.

Dansk Amerikansk Klub har også 
pyntet sine arrangementer geval-
digt op – vi skal alle kunne tænke 
tilbage på gode oplevelser i forbin-
delse med vort 90-års jubilæum. 
Vi afholder traditionen tro Gar-
denparty den �. juli i Klosterha-
ven på Aalborg Kloster, hvor vi vil 
kunne opleve ”let” underholdning, 
kombineret med den gode mulig-
hed for at få hilst på og talt med de 

Fra præsidenten i DAK
mange gæster fra USA. Den 
3. juli afholdes Dansk 
Amerikansk Klubs fro-
kost på Hotel Hvide 
Hus – Borgmesterfro-
kosten ! Programmet 
under frokosten vil 
selvfølgelig bære præg 
af, at det er vort 90-års 
jubilæumsår. Vi ved, at 
der kommer rigtig mange 
gæster fra USA – bl.a. man-
ge af de tidligere ”Borgmestre”. 
Det bliver helt sikkert et festligt 
arrangement.

Jeg glæder mig til at være sammen 
med jer til DAK arrangementer så-
dan, at der kan blive både glæde og 
feststemning.

DAK har selvfølgelig sit egentli-
ge 90 års jubilæumsarrangement 
- det er den �8. august. Det bliver 
en festmiddag for klubbens med-
lemmer. Programmet vil lægge op 
til glæde, humørfyldt samvær og 
festlig udfoldelse. Vi må alle sam-
men med til Jubilæumsfesten d. �8 

august - der vil blive uddelt 
invitation med program 
m.v. til jer alle. Glæd 
jer!

Efter et tæt sommer-
program kan vi puste 
lidt ud, inden vi skal til 
Thanksgiving på Park 

Hotel den sidste torsdag 
i november, hvor vi sam-

les om den gode amerikanske 
tradition med velsmagende kalkun 
på menuen.

Jeg håber virkelig, at det kan lyk-
kes for jer alle at være med i hele 
eller dele af de mange spændende 
arrangementer i forbindelse med 
4. juli-dagene. 

Se mere om arrangementerne an-
detsteds i bladet.

God sommer til jer alle og på 
glædeligt gensyn

Jens Søndergaard
Præsident

Georg Høfler som sammen med 
sønnen Peter ejer tøjfirmaet Tee 
Jays i Svenstrup, har doneret �00 
stk. flotte poloshirts med D.A.K. 
logo til Dansk Amerikansk Klub 
i anledning af klubbens 90-års 
 jubilæum. Tee Jays blev startet for 
35 år siden, og havde i mange år 
det Amerikanske firma Tee Jays 
fra Alabama som hovedleveran-
dør. Siden opkøbte man retten til 
at benytte Tee Jays navn på alle 
produkter uden for USA.

Georg har sammen med sin søn 
Peter opbygget et stort og velfun-
gerende firma, som i dag produce-
rer deres egne produkter og eks-

porterer beklædning til store dele 
af Europa.

Georg og hans kone Lone er begge 
medlemmer af D.A.K.

På billedet ses Georg Høfler og be-
styrelsesmedlem Niels Guldbjerg 
i den først DAK poloshirt som er 
lavet af Tee Jays i Svenstrup.

Poloshirts med DAK logo kommer 
i sort og hvid i de fleste størrelser 
og kan købes gennem DAK for kr. 
�75,- pr. stk. (� stk. for kr. 300,-). 
Det er poloshirts i rigtig fin kvali-
tet. Husk at du ved dit køb støtter 
D.A.K. klub, og det er jo et ganske 
fint formål.

Klubben takker
Georg og Peter Høfler

for deres støtte af
Dansk Amerikansk Klub

m

D.A.K polo shirts
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Ad. pkt. 1
Bruno Schnoor blev valgt til aftenens dirigent og kon-
staterede, at generalforsamlingen var lovligt indvars-
let i DAK- bladets decemberudgave �0��. 

Derefter gennemgik dirigenten generalforsamlingens 
dagsorden, som lå på bordene.

Ad. pkt. 2
Præsidenten aflagde følgende beretning for sit første 
år som præsident:

Helge Fensborg, som døde d. 3� august �0��, blev 
mindet med � minuts stilhed.

Egon Østergaared var blevet udnævnt til nyt æres-
medlem i DAK.

Solvang havde �00 års jubilæum, som Anni og Kar-
sten Bendixen havde deltaget i og overbragte en hil-
sen fra DAK.

Sommmerudflugten d. �9. maj var et nyt tiltag 
og gik til Voergaard Slot og St. Faldt.  
Fin dag trods regnvejr.

Gardenpartyet blev også afholdt i silende regn, men 
humøret var højt og tilslutningen fin.

Generalforsamling
Fredag d. �6. marts afholdt Dansk Amerikansk Klub sin generalforsamling i Kulturbroen i Nørre-
sundby. Fremmødet var flot, idet der var tilmeldt 8� medlemmer. Aftenen startede med, at alle nød 
et stjerneskud med vin og stemningen var som altid i top, når D.A.K.'s medlemmer mødes.

Kl. �0.00 var der generalforsamling og præsident Jens Søndergaard kunne byde velkommen igen 
til alle deltagere. 

Borgmesterfrokosten på Hotel Hvide Hus blev som 
noget nyt afholdt i Kildesalen, hvilket havde stor op-
bakning.

Countryfesten måtte desværre aflyses grundet mang-
lende tilslutning og deraf følgende vigende økonomi. 
En stor tak til Kirsten og Ole Jacobsen for deres store 
forarbejde.

Bestyrelsen har arbejdet med aktiviteter i forbindelse 
med DAK`s 90 års jubilæum.

DAK´s hjemmeside er kommet godt i gang, og næste 
udgivelse af DAK- bladet lægges ud på denne.

DAK's Fond tilsigter øget støtte gennem samarbejde 
med andre fonde.

Forsøger medlemshvervning ved at undersøge hvem, 
der har relationer til både USA og Danmark.

Indbrud hos kassereren, hvor DAK´s pengekasse blev 
stjålet.

Flot samarbejde med 4. juli komiteen, der har Finn 
Øst Andersson som formand.

Program for 4. juli dagene udarbejdes i fællesskab af 
Rebildselskabet, Udvandrerarkivet og DAK.
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DANSK AMERIKANSK KLUB

D.A.K.

Ny bestyrelse
Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse afholdt et møde.

Konstitueringen blev følgende:

Præsident  Jens Søndergaard

Vicepræsident  Charlotte Fogtmann

Kasserer  Bjarne Jacobsen

Redaktør af D.A.K. bladet  Inger Østergaard

Sekretær  Sonja Martens

Connect udvalg og hjemmeside:  Niels Guldbjerg og Karsten Bendixen

Kontaktudvalg  Inger Østergaard og Charlotte Fogtmann

En tak for godt samarbejde og støtte blev rettet til 
Aalborg kommune, Mayors Club, repræsenteret ved 
Peter Ørum, Chapter Nord, samt DAK´s medlemmer 
og bestyrelse.

Efter dirigentens tilføjelse af Thanksgiving og Fiske-
spisning blev årets beretning godkendt.

Ad. pkt. 3
Kasserer, Bjarne Jakobsen, fremlagde det reviderede 
regnskab, som blev godkendt af forsamlingen. Regn-
skabet blev vist på OH og lå omdelt på bordene.

Ad. pkt. 4
Der var ingen indkomne forslag.

Ad. pkt. 5
Valg af præsident afholdes i ulige år. 

 

Ad. pkt. 6
Charlotte Fogtmann, Karsten Bendixen og Sonja 
Martens var på valg, og alle blev genvalgt for en to-
årig periode.

 

Ad. pkt. 7
Erik Grejs Nielsen og Erik Lunden blev begge gen-
valgt som revisorer for � år.

 

Ad. pkt. 8
Som suppleanter til bestyrelsen for � år blev Per 
Knudsen genvalgt, mens Poul Winther Jørgensen 
blev nyvalgt.

 

Ad. pkt. 9
Under eventuelt aflagde Jørgen Guldberg beretning 
fra Chapter Nord.

Peter Ørum omtalte Rebildselskabets �00 års jubi-
læum og årsmødet i Chicago.

Egon Østergaard roste præsident og bestyrelse og tak-
kede Mayors Club for sin træplantning i forbindelse 
med Borgmesterfrokosten. 

Præsidenten takkede til slut dirigenten for at holde 
god ro og orden!

Referent: Sonja Martens
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Den 3. februar havde Dansk-Amerikansk Klub sam-
menkaldt til ét af årets hyggelige sammenkomster: 
Fiskespisning i Marinestuen på Vestre Fjordvej.

Inden vi gik i gang sørgede marineforeningsformand 
Charley Sørensen, traditionen tro, for at Dannebrog 
gik til tops ledsaget af bådsmandspibens fine toner 
– og DAKs præsident Jens Søndergaard bød velkom-
men til det traditionelle arrangement. Frivillige fra 
Aalborg Marineforening sørgede for servering af den 
gode torsk med dejligt tilbehør.

Karsten Bendixen spillede på keyboard og sammen 
med medlemmernes sang blev den stemningen hur-
tigt lagt. Jens Søndergaard indviede os i klubbens 
kommende arrangementer, herunder også fejringen 
af klubbens 90-års jubilæum.

Klarup Pigekor sørgede for underholdningen, som 
var et udpluk af det program, som koret skal optræde 
med ved deres tur til USA senere i år. DAK har støttet 
deres rejse med en donation, og vi kan glæde os til at 
genhøre pigekoret til Gardenparty i Aalborg Klosters 
have den �. juli.

Efter en god og hyggelig aften takkede Jens Sønderga-
ard alle for at have medvirket til den gode stemning og 
mindede os om Generalforsamlingen den �6. marts.    

Fiskespisning 2012

I forbindelse med Dansk Amerikansk Klubs 90 års jubilæumsår �0�� har klubben besluttet at udgive et 
90-års Jubilæumsskrift.
Jubilæumsskriftet er klar til at blive præsenteret og fordelt til klubbens medlemmer d. �. juli ved Gardenpartyet 
i Klosterhaven samt ved DAK's Frokost på Hotel Hvide Hus (”Borgmesterfokosten”) d. 3. juli.
Klubbens redaktør på DAK NEWS, Inger Østergård har stået for tilblivelsen af Jubilæumsskriftet og hun vil 
sikre, at der er eksemplarer med til alle ved de to arrangementer.
Ekstra eksemplarer kan købes til pris kr. 50,- pr. stk. 
Medlemmer som ikke kan være til stede en af disse to dage, bedes indsætte kr. 50,- på klubbens konto, med 
tydelig navn og adresse, hvorefter jubilæumsskriftet vil blive tilsendt.
For ikke medlemmer af DAK, som ønsker at købe et Jubilæumsskrift, er dette også muligt. Prisen andrager 
kr. �00,-    –    incl. porto i Danmark.
Konto nr. 3�0� - 49305�6937
Glæd jer til et spændende historisk tilbageblik og fornøjelig læsning.

God fornøjelse og venlig hilsen
Bestyrelsen

Dansk Amerikansk Klubs
 90 års Jubilæumsskrift
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I forbindelse med vort besøg i Chi-
cago her i april måned �0�� besøg-
te vi præsidenten for eks.Mayors 
Club, Peter Ørum og fru Irma i St. 
Charles.

En meget hjertelig modtagelse fik 
vi og det var utroligt spændende 
at besøge denne planteskole med 
navnet Midwest Groundcovers. En 
stor og meget veldrevet virksom-
hed som er mere end 40 år gammel 
og hvor alt er vel tilrettelagt.

På grund af vort besøg var Dan-
nebrog hejst ved siden af Stars and 
Stripes, et flot syn. Peter fortalte at 
man altid hejste flaget fra det land 
man den dag havde besøg fra!

En god logistik er vigtig, siger 
Peter, der viste os rundt - først på 
kontoret - og fortalte om hvordan 
forretningsgangen foregår. Senere 
besøgte vi selve virksomheden der 
er beliggende flere steder.

Gode medarbejdere har han, man-
ge havde været der i snart 40 år, og 
flere er danske. 

Vi mødte også den unge udveks-
lingsstuderende Klaus Justesen, 
fra Mors, som er landmand, men 
gerne vil på gartnerskole når han 
vender hjem til Danmark, efter 3 
måneder.

”Det er en dejlig arbejdsplads, sag-
de han, - og meget at lære”.

Peter og Irma startede plantesko-
len i �969 og har arbejdet den op 
til, hvad det er i dag, en meget stor 
og respekteret virksomhed.

Vi mødte også Poul Pedersen og 
Finn Aagaard, som har boet i USA 
i rigtig mange år – og arbejdet for 
Peter Ørum i alle årene.

Finn Aagaard er født og opvokset i 
Aalborg. Hans far var modstands-
manden Ejvind Aagaard. 

Besøg i Chicago hos præsidenten 
for eks.Mayors club, Peter Ørum

Peter og Irmas datter Christa og 
hendes mand Craig Keller er beg-
ge med i den nuværende ledelse, 
Christa som havearkitekt og Craig 
som økonomichef.

Vi glæder os til at byde velkom-
men til Peter Ørum og fru Irma, 
når det bliver Rebild dage, og de 
igen gæster det gamle land. Dan-
mark. m

Peter forklarer på kontoret

Efter middagen nydes kaffen og værten kom og hilste på!
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I forbindelse med Rebild selska-
bets årsmøde nr. �00 i Chicago fra 
den �5.-�8. april �0��, blev der af-
lagt besøg på Danish Home.

Alle i selskabet fik en meget varm 
og hjertelig velkomst af både ste-
dets præsident / leder, Scott L. 
Swanson og hjemmets beboere.

Danish Home er at finde i et meget 
dejligt villakvarter, med store hus 
og gamle træer, og stedet har en 
stor dejlig have med solkroge for 
udendørs aktiviteter.

Præsidenten gav en gennemgang 
af stedets tilblivelse for ��� år si-
den - nemlig i �89�, hvor en kreds 
af �� danske kvinder stod for op-
starten.

Der er en kreds af dansk amerika-
nere, som arbejder som volentier 
(frivillige på stedet).

Der ydes fuld service for stedets 
beboere, i øjeblikket 34 – de fleste 
med dansk baggrund, måske flere 
generationer tilbage.

Enkelte taler stadig fint dansk, og 
inden det store danske kaffebord 
blev nydt, var der rundvisning på 
stedet.

Beboerne viste glade deres dejlige 
stuer frem, med en stor samling af 
minder for mange af dem.

Besøg på Danish Home i Chicago

Vi blev vist rundt af en herlig 
dame, som i sin stue fortalte, hvem 
der var på diverse fotos.

Ja, det var min mand, og det var 
mine � døtre – født med 7 års mel-
lemrum.

Ja, tænk, er det ikke mærkeligt de 
er begge døde, med 7 års mellem-
rum og på den samme dag.

Men de har givet mig nogle dejlige 
børnebørn og oldebørn, som ofte 
kommer og besøger mig!

Fotograf Jørgen Nøhr og Inger Østergaard får en snak med nogle af beboerne
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Forud for besøget på Danish Home var der frokost på 95. etage, i Hancock bygningen. 

Det gik lynhurtigt derop - vi fik ”propper” i ørene, så hurtigt kørte elevatoren.

Der ventede os en fantastisk udsigt deroppe, vejret var klart - og smukt.

Besøg i Hancock Bygningen i Chicago

Hjemmet rummer også en syge-
afdeling, hvor der er ansat pleje-
personale.

I køkkenet er der en kok m.m. som 
hver dag laver skøn mad, og er rig-
tig god til at bage - ja, vi får det 
bedste ”Danish pastery” her! siger 
alle.

Der afholdes specielle arrange-
menter, såsom High tea at noon, 
hvor det fine porcelæn og sølvtøj 
kommer frem på bordet. 

Det startede egentlig som efter-
middags-tea, men er så populært 
et det nu er blevet til et frokostar-
rangement.

Endvidere holdes der grundlovs-
fest, sommerfestpicnic, thanks-
giving m.m.

Beboerne driver selv en lille for-
retning på stedet, hvor der kan kø-
bes små fornødenheder, ligesom 
der er hjælp til det øvrige indkøb, 
såsom tøj, sko o. s.v.

Flere af beboerne har deres egne 
biler og kan selv køre rundt, men 
Danish Home har også en van, 
hvor der kan være flere beboere 
samlet til udflugt.

Det var en stor oplevelse for os 
fra Dansk Amerikansk Klubs be-

styrelse (kasserer Bjarne Jacobsen 
og Maria samt Egon og jeg) at få 
lov at besøge dette hjem, og vi kan 
være stolte over, at der stadig er 
folk med danske rødder, der har 
mod til at fortsætte dette flotte ar-
bejde.

Inger Østergaard
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Kære Dansk-Amerikansk 
 venskabs klub

Det er nu ved at være 4 år siden 
jeg forlod USA efter mit udveks-
lingsophold i Princeton Minneso-
ta. Jeg har tidligere fortalt om mit 
ophold i USA, men jeg føler at 
jeg mangler at fortælle om tiden 
derefter, og hvordan mit USA op-
hold har påvirket min fremtid, så 
det vil jeg gøre nu. 

Da jeg kom hjem fra USA ven-
tede der mig tre år på gymnasi-
um, disse tre år tog jeg på Has-
seris gymnasium i Aalborg. Jeg 
havde naturvidenskabelige fag 
med linjen Matematik A fysik og 
kemi B men var fast besluttet på 
også at tage spansk og engelsk på 
højniveau. Gennem mit ophold 
i USA havde jeg blandt andet 
haft spansk, så dette gav mig en 
stor fordel i hvert fald det første 
år på gymnasiet. Engelsk snak-
kede jeg jo hver dag mens jeg var 
i USA, så det var bestemt ikke et 
problem og det var også en stor 
grund til at jeg kunne have 5 høj 
niveau fag uden at det påvirkede 
mig så voldsomt som det påvirke-
de så mange andre af mine kam-
merater. Det lykkedes mig endda 
også at skaffe et tolv tal i Engelsk 
mundtlig eksamen selvom jeg var 
så ”heldig” at trække Shakespea-
re. Det er jeg ret overbevist om 
ikke ville have lykkedes uden det 
jeg havde lært i USA. 

Udover at mit ophold i USA gav 
mig nogle faglige fordele, er det 

Hilsen fra en tidligere legat modtager
ikke det der har på-
virket mig mest. Den 
største påvirkning 
USA har givet mig, 
er klart at jeg er vok-
set som menneske. 
Jeg blev på det ene 
år en mere moden og 
udadvendt person. 
Det at bevæge sig ud 
i en for mig ny kultur 
med et andet sprog 
og mennesker med 
andre livssyn end 
det jeg var vandt til, 
pressede mig til at være mere imø-
dekommende og åben overfor de 
mennesker der nu påvirkede min 
dagligdag. Noget af det der over-
raskede mig mest ved USA, udover 
hvor stort alting er, var at man midt 
i en indkøbstur pludselig kunne 
finde sig selv i en dyb og fascine-
rende samtale med en helt fremmed 
person. Denne udadvendthed, ven-
lighed og interesse for ”fremmede” 
mennesker kunne vi danskere lære 
en hel del af. 

I USA tog jeg også en af de vig-
tigste beslutninger i mit liv; mit 
valg af uddannelse. Jeg besluttede 
i slutningen af mit ophold, at jeg 
ville forsøge at uddanne mig som 
pilot. Dagen derpå besluttede jeg at 
Skype til min lillesøster, som på da-
værende tidspunkt var på efterskole 
herhjemme i Danmark, og fortælle 
hende om min store beslutning. Da 
vi har fået snakket lidt om hverda-
gens trummerum, åbner jeg med at 
sige: ”jeg har endelig fundet ud af 

hvilken uddannelse 
jeg vil tage” hvorpå 
hun siger: ”ej hvor 
sjovt, det har jeg 
også!” og jeg sva-
rer: ”fedt, jeg vil 
være pilot hvad med 
dig?” og så er der 
stilhed og hun sva-
rer: ”jamen det er jo 
det jeg vil!”. Det var 
en sjov situation, at 
vi på hver sin side af 
jordkloden tager den 
samme beslutning, 

på det samme tidspunkt, selvom vi 
aldrig har diskuteret muligheden 
for at tage pilot uddannelsen.

Jeg er nu i fuld gang med min ud-
dannelse, har for nyligt fået pri-
vatflyvercertifikat og er nu dybt 
begravet i teorien til erhvervsfly-
vercertifikat. Jeg skal også have 
en masse opflyvnings timer og 
dem overvejer jeg stærkt at tage i 
USA, da det både er billigere, men 
også mere spændende end måske 
kun at flyve i Danmark. En ting er 
i hvert fald sikkert, og det er at jeg 
bestemt ikke har set USA for sid-
ste gang.

Jeg vil nu slutte af med endnu en-
gang at takke jer for jeres flotte bi-
drag til mit daværende udvekslings 
ophold; det var med til at gøre min 
tur så fantastisk som den var.

Venlig hilsen

Sanne Aagaard Jakobsen
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Husk at melde 
adresseændring til D.A.K

så I fortsat kan få vores blad!

Dansk Amerikansk Klub

70 22 70 26

www.freka.dk

freka@freka.dk

Skilte

Broderi

Tekstiltryk

Tryksager

Bilreklamer

web-løsninger

Præsident 
Jens Søndergaard ....... tlf. 9886 70�5
Mail:faldt@dlgmail.dk

Vicepræsident
Charlotte Fogtmann ... tlf. 98�� 9�50
Mail:Jack4@stofanet.dk 

Kasserer
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Mail: bjarne@bajak.dk
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 Charlotte Fogtmann 98 �� 9� 50

Senest 8 dage før arrangementer og meget gerne på mail

Prisjusteringer
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Gardenparty 
Mandag d. �. juli
Kl. �0.00 – ��.00
Klosterhaven, Aalborg 
(ingen tilmelding)

D.A.K`s frokost
Tirsdag d. 3. juli

Kl. ��.30

På Hotel Hvide Hus

Billetkøb Visit Aalborg

Pris: kr. 3�0,-

90 års jubilæumsfest
Lørdag d. �8. august kl. �8.30

På restaurant Skydepavillonen 
Sdr. Skovvej 30, Aalborg

Velkomstdrink 
3 rettes middag med vine ad 
libitum under middagen

Kaffe, the, småkager, 
suppe til natmad

Pris: kr. 490,-

Thanksgiving dinner
Torsdag d. ��. november
kl. �8.30
Park Hotel Aalborg 
Pris incl. vinkuvert: kr. �90,-
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1928  Martin Cramer 
 San Francisko. CA.
1929 Kaptain Klinker  
 San Francisko. CA,
1930 Vald. Hansen 
 “Texas Jack” 
 San Suan. TX
1931 Walter Raarup 
 New York. NY
1932 Hans Tuesen 
 Chicago. IL
1933 Ludvig Mosbak 
 Askov. MN
1934 W.S. Pedersen  
 Florida (Appelsinkongen)
1935.  Mrs, T. Klitgaard 
 San Francisko. CA
1936  Indian Chief 
 “Whirling Thunder” 
 Illinois
1937 George Houmann 
  Racine. WI
1938  N.B. Nelson 
 Spokane. WA
1939  Walther Eriksen 
 New York. NY
1946  Ch. Sørensen 
 Milwaukee. WI 
1947  John Hansen 
 Bettendorf.IA 
1948  Jean Hersholt 
 Beverly Hills. CA.
1949 Carl Brisson 
 New York. NY
1950 Margaret Kohler 
 St. Louis. CA.
1951 C.B. Christensen 
 Scenectady, NY
1952 Anton Christensen 
 Racine. WI
1953 Fred Johnson 
 Detroit. MI
1954 George Ugilt 
 Chicago. IL
1955  Mathilde Ibsen Jensen 
 New York. NY
1956 Hj. Bertelsen 
 Elmwood Park. IL
1957 Otto Nielsen 
 Seattle. WA
1958 Hans Kirkegaard 
 Chicago. IL
1959 Sv. AA. Smith 
 Brooklyn NY

1960 George Tikøb Bush 
 Atlanta. GA

1961 Gunnar Jensenius 
 Chicago. IL

1962 John Pedersen 
 Chicago iL

1963 Ted Hansen 
 California.

1964 Fred Hansen 
 Chicago. IL 

1965 Axel Østergaard 
 Los Angeles. CA.

1966 Aksel Nielsen 
 Chicago. IL

1967 Viggo Tarnow 
 Solvang. CA.

1968 Bernhard Daugbjerg 
 Houston. TX

1969  Hein Christensen 
 St. Thomas

1970 Mrd. Rigmor Eriksen 
 Detroit. MI

1971 Ferdinand Sørensen 
 Solvang. CA.

1972 Marshall Fredericks 
 Birmingham. MI

1973 Olaf Juhl

1974  Gorm Larsen 
 Gig Harbor. WA

1975 Niels Nielsen 
 Chicago

1976  Victor Borge 
 Greewich. CN

1977 Levi Person 
 Solvang, Ca.

1978 Mrs. Petersen 
 Florida

1979 Verner Thomsen 
 USA

1980 Carl Larsen 
 Detroit.

1981 Knud Hoffmeier

1982 Christian Castenskjold 
 Rancho Santa Fe, CA

1983 Axel Springborg 
 Los Angeles. Ca.

1984  Joseph Krentzel 
 Fair Lawn. NY

1985  Erik Meyer 
 Yorba Linda, CA.

1986  Winstrup Olesen 
 Beverly Hill, FL

1987  Asbjørn Gade 
 Jacksonville. FL

1988  Stella Jensen 
 Solvang. CA

1989 Chris Steffensen 
 Hoffman Estate. IL

1990  Bent Lernø 
 Simi Valley. CA.

1991  Tom Paulsen 
 Clyde Hill. WA

1992  Poul Dalby Andersen 
 Los Angeles. CA.

1993  Palle E. Vraast-Thomsen 
 Pacifica. CA.

1994  Hakon “Andy” Andersen 
 Artica. CA.

1995  Florence M. Hansen 
 Tucson. AZ

1996  C.Poul Lindholm 
 Maple Plains. MN

1997  Anne Marie Gore 
 Pasadena. CA

1998  Carlo Christensen 
 Glendale, CA

1999  Peter Ørum 
 St. Charles, IL

2000 Henning O. Pedersen 
 Sonoma. CA

2001 Annelise Sawkins 
 Minneapolis. MN.

2002 Bent Hansen 
 Solvang. CA

2003  Tor D. Jensen 
 Wilmette. IL

2004 Kirsten Kane 
 Morristown. NJ

2005  Aage Møller 
 San Mateo. CA

2006  Nadine Poulsen 
 Seattle. WA.

2007  Lowell Kramme 
 Des Moines, Iowa

2008 Carl Wilhjelm 
 Columbus, New Jersey

2009 Stewart Hansen 
 West Demoines. Iowa

2010  Poul Egon Roge 
 Northbrook. Ill.

2011 Erik Pedersen 
 Solvang. Ca.

Lord Mayor of Aalborg for a day
i Dansk Amerikansk Klub, Aalborg

1928 - present:


