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Program for 4. juli dagene!
Onsdag den 2. juli!
09.00-11.00! Billetsalg og billetudlevering på Hotel Comwell Hvide Hus v/Rebildselskabet.!
10.00-12.00! Dansk-Amerikansk Klubs Garden Party i Aalborg Klosters have.!
12.45! ! Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til Picnic tur/retur. – Kr 100!
13.00! ! Transport fra Hotel Hvide Hus til Picnic tur/retur. – Kr 100!
13.30-16.00! Rebildselskabets Picnic i haven ved Top Karens Hus i Rebild Bakker. – Kr 185!
16.30! ! Transport fra Rebild til Aalborg.!
 !
Torsdag den 3. juli!
11.00! ! Borgmester-reception på Aalborg Rådhus.!
12.30! ! Dansk Amerikansk Klubs frokost med udnævnelse af ”Borgmester for en dag” på Hotel 
! ! Comwell Hvide Hus (dørene åbnes kl. 12.15). – Kr 320 (incl 1 snaps og 1 øl/vand)!
15.15-16.00! Dansk-Amerikansk Klub - Mayors Club. Plantning af et træ i ”Borgmesterlunden”, Kil
! ! deparken.!
18.15! ! Bus fra Comwell Sport Rebild Bakker til Festmiddag i Aalborg. – Kr 100!
19.00! ! Rebildselskabets Festmiddag i Aalborg Kongres & Kultur Center.  – Kr 550!
00.45! ! Bus retur til Comwell Sport Rebild Bakker.!
 !
Fredag den 4. juli!
08.30! ! Kransenedlæggelse i Mindelunden på Almen Kirkegården.!
09.30-10.45! Optagelse i Chr. IV’s Laug i Duus Vinkjælder for særligt indbudte.!
09.00-12.00! Rebild Medlemsservice Bureau i Rebild Bakker v/Sekretariatet.!
09.15! ! Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til Rebildfesten tur/retur. – Kr 100!
09.30! ! Transport fra Hotel Comwell Hvide Hus til Rebildfesten tur/retur. – Kr 100!
10.00-10.40! Friluftsfamiliegudstjeneste i Rebild Bakker. (Entre inkluderet i Rebildfest-billet)!
10.45-16.15!  ”Little Rebild” - forskellige aktiviteter for børn og unge. (Entre inkluderet i Rebildfest-
! ! billet)!
11.30! ! Rebildselskabets Teltfrokost med musik, underholdning og fællessang. – Kr 350!

REBILDFEST 
12.30-13.30! Samling i Bakkerne. Musik og underholdning.!
14.00-16.15! FESTPROGRAM. Talere, musik, underholdning og fællessang. – Kr 150 (incl familiegud-
! ! tjeneste, ”Little Rebild” og Blokhusmuseet)!
16.30  ! After-Party, det store telt er åbent. Musik og underholdning og mulighed for at købe !
! ! mad, snacks og drikkevarer. Kr 100!
17.00! ! De første busser returnerer fra Rebild til Aalborg.!
22.00      De sidste busser returnerer fra Rebild til Aalborg.!
 !
Lørdag den 5. juli!
12.15! ! Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til medlemsmøde tur/retur. – Kr 100!
12.30!      Transport fra Hotel Comwell Hvide Hus til medlemsmøde tur/retur. – Kr 100!
13.00 !! Rebildselskabets medlemsmøde på Comwell Sport Rebild Bakker. – Kr 180!
16.30! ! Transport fra Comwell Sport Rebild Bakker til Aalborg.!!

 DANISH AMERICAN NEWS! NR. 83  JUNI 2014                                                                          

! SIDE �                                                                                                                                                     2



Kære medlemmer i DAK!
Hvor er det en herlig tid – den dan-
ske sommer er over os, som vi hu-
sker, den skal være og det får os alle 
til at ”skynde” os at nyde de mange 
sommer begivenheder i fulde drag.!!
Rebild festlighederne er lige om 
hjørnet og vi skal alle huske at få os 
tilmeldt og meget gerne sammen 
med venner og familie – jo flere, jo 
bedre og meget sjovere.!!
Siden årsskiftet har vi i DAK haft 
glæde af at mødes om ”Fiskespisningen” med 
mange feststemte deltagere. Vi har afholdt den 
årlige generalforsamling, hvor såvel den ”alvorli-
ge” del, som den altid ”have lyst til samvær del”, 
blev klaret og fik sin plads.!!
Valg til bestyrelsen blev, dels at skulle sige farvel 
til tre bestyrelsesmedlemmer samt at sige vel-
kommen til tre nye.!!
De tre medlemmer vi sagde farvel til var:!
Charlotte Fogtmann, Sonja Martens og Karsten 
Bendixen.!!
De tre nye medlemmer vi kunne byde velkom-
men er:!
Annelise Knudsen, Marianne Dausel og Flem-
ming Pedersen – tre nye, som mange i DAK ken-
der til. De har alle i flere år været med i både 
DAK og Rebildselskabet og de har deres ”bag-
land” med sig.!!
Et vemodigt ”farvel” til de tre afgåede og et 
hjerteligt velkommen til samarbejdet i DAK og 
bestyrelsen til de tre nye.!!
25. maj var der sommerudflugt til Vildmosecen-
tret – noget helt andet og meget spændende for 
de, der fandt mulighed for at deltage.!!
Alt i alt har vi, som tidligere, rigtig fin og god 
tilslutning til de kendte arrangementer, men der 
må meget, meget gerne være flere, som får glæde 
og fornøjelse af at være med. De fleste arrange-
menter er åbne for, at gode venner og familie kan 
være med. Det vil jeg da foreslå, at man som 
medlem af DAK fremover vil benytte sig af.!

Som allerede nævnt er Rebilddagene 
lige om hjørnet. Se i bladet om de 
forskellige arrangementer og tilmel-
ding m.v..!!
I DAK lægger vi ud med Garden-
party den 2. juli kl. 10.00 til 12.00 i 
Klosterhaven på Aalborg Kloster. 
Kom og vær med og få et par hygge-
lige timer i de smukke og historiske 
omgivelser.!!
Den 3. juli er det DAK’s frokost på 

Hotel Comwell Hvide Hus kl. 12.15 til 15.15. Alle 
bør være med her, hvor vi, på en værdig og sam-
tidig fantastisk måde, er midtpunkt i det, der 
skal markere det dansk – amerikanske. Alle de 
dansk – amerikanske gæster, som er hjemme, er 
med – alle, som har knyttet bånd i stærke ven-
skaber, får pudset af og bygget nyt på i deres for-
bindelser. Aalborg, som er værtsby, markerer in-
derligt og stærkt sin mening om værdierne og det 
manifesteres i udnævnelsen af ”Borgmester for 
en dag”, hvor borgmester Thomas Kastrup-Lar-
sen, i år for første gang, står for udnævnelses-ce-
remonien.!!
Og herefter plantes et ”mindetræ” i Kildeparken. 
Denne del er helt i hænderne på Mayors Club 
under sikker ledelse af Peter Ørum.!!
Så ruller det videre med de mange arrangementer 
i Rebildselskabets regi, afsluttet med festen i Re-
bild Bakker. – Vær med – kom gerne rigtig mange 
– jo flere, desto mere festligt.!!
Efter alle disse, næsten hæsblæsende oplevelser, 
må jeg lige have fokus på resten af året 2014.!!
Læs om DAK’s aktiviteter i bladet og læg især 
mærke til, at DAK nu åbner op med ”Virksom-
hedsbesøg” – denne gang hos Nykredit. Vi har 
også noget ”gammelt” nyt på programmet i efter-
året, nemlig ”Country festen” - den afholdes på 
”Østergaard” i Haldager. Model, som I husker 
det – og så lidt til.!!
Året rundes af med ”Thanksgiving” og det gør vi 
gerne som i 2013 – det var en fantastisk aften.!!
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Jimmy Nielsen
Den tidligere AAB målmand Jimmy Nielsen har i 
slutningen af 2013 stoppet sin professionelle fod-
boldkarriere hvor han har spillet for Sporting 
Kansas City i den Amerikansk fodboldliga Major 
League Soccer (MLS). I 2011 skrev Jimmy Nielsen 
en 2 årig kontrakt med en årsløn på ca. 1.53 milli-
oner. I 2012 blev Jimmy Nielsen udvalgt til MLS 
Goalkeeper of the Year og han har to år I træk 
været valgt til MLS All-Star holdet. Hans kæle-
navn I USA er “the White Puma”. Efter at have 
vundet endnu et USA mesterskab i 2013 annonce-
rede Jimmy Nielsen at han med øjeblikkelig virk-
ning stopper sin professionelle fodbold karriere. 
Jimmy Nielsen er 37 og født og opvokset i Aal-
borg. Jimmy Nielsen rev teltpælene op i Danmark 
i 2010 og skiftede til USA og Major League Soc-
cer.!

Jimmy Nielsen går nu fra aktiv spiller til cheftræ-
ner for et nyt fodboldhold i Oklahoma City som 
skal spille i USA’s næstbedste professionelle ræk-
ke. Men båndene til hjerteklubben Sporting 
Kansas City bliver ikke brudt. Klubben kommer 
nemlig til at spille en stor rolle for den nye klub i 
Oklahoma.!

- Vi kommer til at køre et samarbejde med Spor-
ting Kansas City også. Det bliver en samarbejds-
klub. De spillere, som måske ikke lige er blandt 
de bedste 18, bliver højst sandsynligt udlejet til 
Oklahoma City Energy FC, siger Jimmy Nielsen 
til tv2.dk.!

!

Kære venner – der er en rigtig god puls i Dansk-
Amerikansk Klub og vi har lysten til, at sådan 
skal det være. En god puls kræver opmærksom-
hed og pleje. Det vil vi i DAK omsætte til hand-
ling ved, at vi allerede i år vil tage hul på eftersyn, 
afpudsninger og tilretninger af vores måde at 
gøre tingene på. Måske dukker der nye ideer op 
og dem vil vi bestemt også få brug for at se på.!

Må jeg runde af med at ønske på gensyn til som-
merens mange spændende tilbud og samtidig øn-
ske alle en rigtig god sommer.!
 !!!!

Præsident, Jens Søndergaard!
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Fiskespisningen 7. februar 2014

Vi indledte årets klubaktiviteter med den tradi-
tionelle Fiskespisning, som også i år blev afholdt i 
Marineforeningens lokaler, Marinestuen, Vestre 
Fjordvej, hvor vi mødtes kl. 18.30.!!
Der var pæn tilslutning i år idet 68 medlemmer 
havde fundet vej til Marinestuen. Her blev vi som 
sædvanlig mødt af Medlemmer af Marinefore-
ningen, som sørgede godt for os resten af afte-
nen. Menuen – kogt torsk med al tilbehør – blev 
igen i år leveret af restaurant Orkideen.!
 !
Aftenens underholdning startede med at de to 
legatmodtagere i 2013, Kristine M. Rasmussen og 
Troels Bastholm, fortalte om deres ophold på San 
Diego State University, hvor de havde gennem-
ført et semester i efteråret 2013.   Beretningen 
blev ledsaget af mange dejlige billeder fra deres 
ophold.!

Derefter var det meningen at Henning G. Jensen 
skulle fortælle anekdoter fra sin tid som borgme-
ster for Aalborg, men Henning blev desværre  
forhindret i at deltage. Heldigvis har klubben 
mere end én tidligere borgmester, så Kaj Kjær 
trådte til, og fortalte levende om mange sjove og 
pudsige episoder fra sin tid som borgmester. Det 
blev til lidt historieundervisning krydret med 
mange humoristiske historier. Vi morede os 
lystigt.!
 !
Igen i år gik snakken godt over kaffen og på 
smukkeste vis blev aftenen afsluttet med: ”Skuld 
gammel venskab ren forgå”!!!
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Den 14. Marts var 71 medlemmer mødt op i Kul-
turbroen i Nørresundby til klubbens årlige ordi-
nære generalforsamling. De blev først trakteret 
med et luksus stjerneskud, med øl, vin og vand ad 
libitum.!

Dernæst overgik vi til selve generalforsamlingen. 
Bruno Schnoor blev valgt til dirigent, og han led-
te os myndigt og kyndigt – og med sin sædvanlige 
gode humor – gennem generalforsamlingen. Der 
var ingen kontroversielle emner på dagsordnen, 
så både Præsidentens beretning og kasserens 
regnskab slap gennem nåleøjet, og blev godkendt 
med akklamation.!

Referat fra generalforsamlingen kan ses på: 
www.dansk-amerikansk-klub.dk artikler/omtale 
af fester/generalforsamling!

  !
 !!!

Generalforsamlingen

DAK begynder i efteråret et medlemsdrive 
hvor vi aktivt vil søge nye medlemmer til vores 
klub. Til vores nuværende medlemmer kan vi 
tilbyde en god flaske vin for hvert nyt medlem 
som du skaffer til DAK. !

Derudover får de første 25 nye medlemmer en 
CD med optagelse af et nyligt optaget radio 
interview med DAK’s præsident Jens Sønder-
gård hvor han fortæller om DAK’s historie og 
formål.!

Så gør plads i vinkælderen til nogle flere flasker 
og hjælp os med at kickstarte efterårets med-
lemsdrive. 

En god flaske vin!
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Den Amerikanske Ambassadør
Den Amerikanske Ambassadør, Rufus Gif-
ford på visit i Aalborg 

Under den amerikanske ambassadørs besøg i 
Aalborg den 25. og 26 marts, 2014, var der blandt 
andet en rundvisning i udstillingen, ”Possible 
Greenland”, samt i den permanente Jørn Utzon 
udstilling. Besøget på Utzon blev afsluttet med 
en middag i Det Obelske Auditorium.  Til stede 
var blandt andet borgmester Thomas Kastrup- 
Larsen, direktør for Aalborg Havn Klaus Holste-
in, direktør for Utzon Centeret Annie Walter 
samt repræsentanter for Rebildselskabet og 
Dansk Amerikansk Klub. Det var en særdeles 
hyggelig aften hvor der var mulighed for at stille 
ambassadøren spørgsmål og drøfte de udfordrin-
ger/muligheder som relationerne mellem Dan-
mark og USA står overfor i dag. Da jeg spurgte 
ambassadøren om hvad der fra hans regerings 
side var vigtigst at varetage i Danmark svarede 
han nogenlunde sådan: !

”Helt klart er det vigtigt for os at fremme det 
allerede gode forhold mellem USA og Danmark. 

Dernæst er det for USA’s side vigtigt at være en 
medspiller og få en vigtig rolle i den fremtidige 
udvikling i Artic/Grønland.” !

Som bekendt har Aalborg Havn en kontrakt med!
det Grønlandske selvstyre, der løber til 2020, 
som indebærer at så godt som alt import af varer 
til Grønland går gennem Aalborg Havn. Derud-
over er der et tæt samarbejde mellem virksom-
heder i Nordjylland samt Aalborg Universitet 
med Grønland. Derfor forventer jeg  at vi i de 
kommende år vil få regelmæssige besøg af den 
amerikanske ambassadør i Nordjylland.  !
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Mette Axelsen Haydt som stammer fra Als, 
Østjylland blev i år valgt som ny chapterpresident 
og fortæller lidt om sine år i Amerika.!

Short story of my life in America by Mette Axel-
sen Haydt!

My family immigrated to America when I was 11 
years old, we settled in Southern California in 
the Hollywood area. !

I married my High School sweetheart, Richard 
Haydt, at the early age of 18, he was 20, and we 
had three children. !

Sadly I was widowed at age 45. Enrolled in a 
Community College for two years and earned a 
business degree. !

I met Ole Christensen, my companion for almost 
19 years, we visited Denmark every summer. !

I started in the travel business and opened my 
own agency, Superior Travel Associates, in 1992.  !

I joined many Danish-American clubs and served 
as President of the Danish-American Chamber of 
Commerce in Southern California for three years.!

I arranged the Rebild Annual Meeting in the US 
Virgin Islands in 1992, the 75th Anniversary of the 
transfer of the islands from Denmark to the Uni-
ted States of America.!

I became very successful at arranging group travel 
and arranged a bus tour after the Rebild Annual 
Meeting in Phoenix in 1993.  It was on that trip 
that I met Marianne and Poul Dausel and we 
have become good friends.!

I have been arranging group cruises for the Da-
nish-Americans and friends thereof in Southern 
California since 1995. !

Sold my travel agency in 1998 but continue to ar-
range group cruises together with the new 
owner. !

I’m very active in the Danish-American commu-
nity  and  now President of the Southern Cali-
fornia Rebild Chapter.!

I love to travel and will be taking a World Cruise 
in January 2015, the cruise of a lifetime, 94 days 
around the world.!

Marianne M. Dausel!

Ny president i Syd Californien’s Rebild 
Chapter
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3 herlige uger Danmark - Californien 
Solvang!
Sidste år blev det lagt fast, at årsmødet 2014 i 
Rebildselskabet skulle finde sted i Solvang, Cali-
fornien, USA. Tove og jeg blev nemt enige om, 
at skulle det være vores oplevelse, skulle det 
være årsmødet i Solvang og da Toves søster og 
svoger bor i San Diego, Californien, så hjalp det 
jo også på beslutningen.!!
Den første uge brugte vi i den sydlige del af Cali-
fornien hos Toves familie. Vi så og oplevede rig-
tig mange ting – besøgte bl.a. San Diego Old 
Town og når man har været der, så har man hi-
storien om Syd Californien. Vi besøgte også 
USA’s stolthed, det imponerende og kæmpesto-
re hangarskib, ”US MIDWAY”, som nu er op-
lagt og indrettet som museum. Coronado Island, 
med det over 120 år gamle hotel, Hotel Del 
Coronado, var bestemt også besøget værd.!!
I min rolle som præsident for DAK ville jeg ger-
ne se og besøge San Diego State University, som 
er det universitet, hvortil DAK sender ca. 50 % 
af de unge, der støttes af DAK’s Jubilæumsfond. 
Det er ufatteligt stort og placeret midt i San Di-
ego og udover hoved-universitet rummer det et 
par håndfulde satellit-universiteter med ca. 50 % 
af de ca. 80.000 studerende. Alt virkede ordent-
ligt, velorganiseret og flot pyntet med en sværm 
af velmotiverede og stræbsomme unge i et mul-
tinationalt studiemiljø – en dejlig oplevelse.!

Så blev det tid for Rebildselskabets årsmøde. 
Sammen med Toves søster og svoger drog vi fra 
San Diego til Solvang. Alt var planlagt og bestilt/
betalt for de næste fire dage, så nu skulle vi bare 
følge med, suge til os, nyde det hele og slappe af. 
Vi havde i forvejen booket os ind på ”Solvang 
Inn and Cottages”, som er ejet af bager Olsen og 
vi fik nogle særdeles rummelige og dejlige værel-
ser. Der var flere medlemmer af både Rebildsel-
skabet og DAK, som havde valgt samme hotel 
som os, bl.a. Inger og Egon Østergaard, som vi 
havde nogle dejlige dage sammen med. De loka-
le dansk-amerikanere tog imod med glæde og 
forventningsfuldhed om nogle gode og glade 
dage sammen – og det blev det i høj grad.!!
Chapter Solvang, med præsident Andy Andersen 
i spidsen og tidligere præsident Erik Pedersen 
som projektmager, havde fået hele programmet 
skruet genialt sammen - morgenen/formiddagen 
”on your own” – derefter fælles program – og så 
igen ”on your own”. Selvfølgelig havde Rebildsel-
skabet sin plads for at få klaret den pligtige del 
af årsmødet og det havde præsidenten, Jesper 
Jespersen fint styr på. Den del forløb sobert og 
ordentligt, valg blev beseglet – ønsker og forslag 
lagt frem og tiden	  blev	  overholdt.	  !
!
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Vi besøgte i fællesskab en af de store vingårde, 
hvor vi fik set og hørt om vinproduktionen – også 
relateret til hele Californien som vinland. (Frank-
rig skal til at oppe sig, ellers overhaler de califor-
niske vine dem indenom i såvel kvalitet som 
mængde).!!
Når man er i Californien, så emmer det af 
western style. Også det oplevede vi med vore ture 
og selvoplevelsen fik vi også med i omgivelser, 
som synliggjorde den betydning, som det havde 
været i Californiens kultur og historie, nemlig en 
herlig western barbecue på Santa Ynez Valley Hi-
storical Museum om aftenen, hvor vi var over 100 
deltagere. Og sådan blev det ved. Ind imellem 
nåede vi at besøge Solvangs mange og alsidige 
kulturperler, som mange af læserne sikkert også 
kender til. Vi brugte mange dage i Solvang, men 
hvor er vi glade for, vi gjorde det.!!
Så måtte vi videre og turen gik nordpå mod San 
Francisco. Vi valgte en rute ”inde i landet” og her 
oplevede vi virkelig, hvor stort et vinland, Cali-
fornien er blevet. Vi kørte forbi den ene kæmpe-
store, velplejede vinmark efter den anden og op-
levede samtidig den fantastisk flotte natur. Olie-
boring og olieindustri er gearet op – infrastruktu-
ren er i fokus med veje, jernbaner osv.!!

Vi valgte at køre nord om San Francisco og her 
besøgte vi bl.a. San Quentin fængslet – det er 
både imponerende og skræmmende. Vi kørte vi-
dere og kom ind mod San Francisco via Golden 
Gate Bridge – en fantastisk smuk tur, hvor vi fik 
set broen fra stort set alle sider. Nu skulle vi slap-
pe af og vi havde bestemt eftermiddagen skulle 
foregå på Fisheman’s Wharf, som er et skue uden 
lige med musik og optræden af forskellig art. Vej-
ret var herligt, næsten for varmt, men vi havde en 
dejlig eftermiddag, hvor vi også kørte ned af den 
berømte Lombard Street, besøgte Coit Tower 
med den fantastiske udsigt og sluttede af med 
China Town.!

Alt får jo en ende og det blev tid til, vi måtte køre 
sydpå mod San Diego igen. Vi havde valgt, at vi 
på vores tur syd over, skulle køre på Highway 1. 
Denne tur rummer oplevelser, som kræver flere 
sider for at beskrive alt det smukke, man ser. 
Landskabet – Stillehavet – naturen og dens rum-
melighed - lige fra det smukke og spændende, til 
det barske. Dyrelivet, som i variation og righol-
dighed slår de fleste afsnit af mange zoologiske 
haver i verdenen.!

Inden vi ”landede” i San Diego, var vi et lille smut 
omkring Hollywood og Beverly Hills, for lige at 
danne os et lille indtryk af det også.!

Som det sikkert kan forstås, så var det en helt 
fantastisk oplevelse fra først til sidst og har man 
muligheden, så anbefaler vi varmt, at man under 
sig selv et besøg i Californien. Der er mange, 
mange flere smukke steder at besøge end dem, vi 
har set, bl.a. naturparker, men vores program 
denne gang gav ikke plads til at udforske nogen af 
dem, så det må vente til næste gang.!

Tove og Jens Søndergaard
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Sommerudflugt
Årets sommerudflugt gik i år til Lille Vildmose. 
Det var der 25 medlemmer der i det dejlige som-
mervejr benyttede sig af.!

Lille Vildmose i Østhimmerland er et eldorado 
for naturelskere og historisk interesserede. Om-
rådet er Danmarks største fredede landområde på 
godt 76 kvadratkilometer. Her findes blandt an-
det Nordvesteuropas største højmose samt unik-
ke natur- og græsningsskove.!

Efter vi var mødtes ved det moderne Informa-
tionscenter og var budt velkommen af Centrets 
guide, så vi en meget smuk film om mosens ud-
vikling, brug og reetablering. Den viste også i 
smukke billeder en del af mosens dyre- og plante-
liv. !

Det er primært Aage V Jensens Naturfond der 
har været den store initiativtager og tilskudsgiver 
til at realisere dette enorme projekt.!

Efter filmen blev vi sluppet løs i Centrets udstil-
ling, der på store plancher, fotos, udstillede red-
skaber og rekvisitter fra tiden med tørvegravning 
og informative videosekvenser, bibragte os en 
udmærket forståelse for tørvegravning og højmo-
ser.!

Efter hvad der forekom alt for kort tid, blev der 
over højttaleranlægget annonceret afgang med 
det gamle smalsporede tørvetog. Den veloplagte 
guide og togfører, Bent, oplyste, at dette tog, i 
modsætning til DSB, altid afgår til tiden og for-
talte desuden engageret om mosen og genopret-
ningen af den. Lige inden afgang fik vi alle det 
smukke og sjældne syn af en majestætisk kon-
geørn der svævede lige oven over os. Togturen 
kunne nu ikke sammenlignes med Den Transsibi-
riske Jernbane, idet sporene kun tillod 800 meter 
frem og de samme 800 meter tilbage.!

Tilbage i Informationscentret var det, efter den 
udmarvende togtur, tid til at nyde smørrebrød 
med drikkevarer og kaffe.!

Her efter var den officielle del af arrangementet 
overstået og man kunne nu på egen hånd udfor-
ske andre dele af mosen, hvilket der var nogle der 
gjorde.!

En hyggelig udflugt på en herlig sommerdag var 
slut.!

Tekst og foto: Flemming Pedersen!

!
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D.A.K. 
Dansk Amerikansk Klub !

Præsident 
Jens Søndergaard! 9886 7025!                                 
faldt@dlgmail.dk!!
Vicepræsident 
Niels Voigt Guldbjerg! 5128 9104!                          
aab.1958@live.com!!
Kasserer 
Bjarne Jakobsen! 3023 7030!                                   
bjarne@bajak.dk!!
Sekretær 
Annelise Knudsen! 9838 2279!                               
apknud@privat.dk!!
Flemming Pedersen 2140 1120                              
flemmingviking@yahoo.dk!!
Marianne Dausel 9857 3397!                                    
mordausel@mail.dk!!
Susanne Skov 2060 6289!                                           
susanne@skov.mail.dk! !

!
Danish American News redaktion: !

Niels Voigt Guldbjerg!
Tidselbakken 16!

9310 Vodskov!
aab.1958@live.com  5128 9104!!

Udgiver:!
Dansk Amerikansk Klub!

Faldtvej 15, Præstbro!
9330 Dronninglund!!

Oplag:!
325 eksemplarer!!

Næste blad udkommer:!
December 2014!!

Deadline:!
1.  november 2014!!

Husk at melde adresseændring (også 
email) til D.A.K. til dak@stofanet.dk  så 

du fortsat kan få vores blad!

!
Aktivitetskalender !

Gardenparty 
Onsdag, d. 2. juli, kl. 10.00 - 12.00!

Klosterhaven, Aalborg!
Ingen tilmelding nødvendig!!

DAK’s Borgmesterfrokost 
Torsdag, d. 3. juli, kl. 12.30!
Hotel Hvide Hus, Aalborg!

Billet: Visit Aalborg, pris kr. 320,-!!
Virksomhedsbesøg, Nykredit 

Foredrag om Amerikansk økonomi!
Onsdag, d. 3. september, kl. 18.00!
John F. Kennedys Plads, Aalborg!!

Countryfest 
Fredag, d. 26. september, kl.18.30!

Østergaard, Halagervej 303, 9440 Aabybro!
Pris offentliggøres senere på hjemmesiden!!

Thanksgivning Dinner 
Torsdag, d. 27. november, kl. 18.30!

Orkideen, Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst!
Pris offentliggøres senere på hjemmesiden!!!!

OBS!!  
Husk tilmelding til alle arrange-

menter !
! Marianne Dausel! 9857 3397!                           
! mordausel@mail.dk!     
! Susanne Skov! 2060 6289!                                 
! susanne@skov.mail.dk! !                   !!

Senest 8 dage før arrangementer!
og meget gerne pr. mail!!
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