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Dansk Amerikansk Klub & Rebildselskabets
Program for 4. juli dagene
Søndag 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, Aalborg Forsvars- og Garnisionsmuseum.
12.45
Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til Picnic tur/retur. – Kr. 350
13.00
Transport fra Hotel Hvide Hus til Picnic tur/retur. – Kr. 350
13.30-16.00 Rebildselskabets Picnic i haven ved Top Karens Hus i Rebild Bakker. – Kr. 200
16.30
Transport fra Rebild til Aalborg.
Mandag 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”, Kildeparken.
18.15
Bus fra Comwell Sport Rebild Bakker til Festmiddag i Aalborg tur/retur. – Kr. 350
19.00
Rebildselskabets Festmiddag i Musikkens Hus. – Kr. 650
00.15
Bus retur til Comwell Sport Rebild Bakker.
Tirsdag 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.
09.15
Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til Rebildfesten tur/retur. – Kr. 350
09.30
Transport fra Hotel Comwell Hvide Hus til Rebildfesten tur/retur. – Kr. 350
11.30-1300 Rebildselskabets Teltfrokost med musik, underholdning og fællessang. – Kr. 375
incl.1 øl/2 snapse, kaffe og billet og siddeplads til Rebildfesten.
REBILDFEST
13.15-13.45 Prinsens Musikkorps underholder i Bakkerne som optakt til Rebildfesten.
14.00-16.15 FESTPROGRAM. Talere, musik, underholdning og fællessang. – Kr. 150
16.30
After-Party, det store telt er åbent. Der er live musik og mulighed for at købe
mad, snacks og drikkevarer. Prisen oplyses på dagen.
Ca. 17.00 Den første bus returnerer fra Rebild til Aalborg.
Ca. 20.00 Den sidste bus returnerer fra Rebild til Aalborg.

Onsdag den 5. Juli
09.15
Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til medlemsmøde tur/retur. – Kr. 350
09.30
Transport fra Hotel Comwell Hvide Hus til medlemsmøde tur/retur. – Kr. 350
10.00
Rebildselskabets medlemsmøde på Comwell Sport Rebild Bakker.
12.30
Frokost på Comwell Sport Rebild Bakker. (Tilmelding nødvendig) – Kr. 185
14.00
Transport fra Comwell Sport Rebild Bakker til Aalborg.
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Præsidentens sommerhilsen 2017
Kære medlemmer i Dansk Amerikansk Klub
Hver årstid sin charme! MEN - der
er altså noget særligt og dynamisk
ved den danske forsommer og
sommer. Alting får farve, blomstrer
og vi får energi af at opleve og
nyde naturens egen flotte, kreative
kraft. Det er fantastisk.
Sidste år (2016) havde vi i Dansk
Amerikansk Klub den glæde at
kunne støtte tre unges studieophold i USA og Canada med midler fra Dansk
Amerikansk Klubs Jubilæumsfond. Læs inde i
bladet en af de unges glade fortælling om sit
studieophold i Boston, USA. Dansk Amerikansk
Klubs Jubilæumsfond har i år (2017) udvalgt tre
unge, som vil få tildelt støtte til deres studieophold og alle tre skal til efteråret i fire/fem måneder studere ved San Diego State University,
CA, USA. Det er en god udvikling, som helt sikkert både direkte og indirekte bidrager til forståelse og anerkendelse af Dansk Amerikansk
Klubs formål. Og så er det jo i år, at Jubilæumsfonden bliver 35 år !
Sommerhalvårets begivenheder venter forude.
I skrivende stund er tilmeldingerne til årets
Sommerudflugt i gang og det tegner til at blive
et arrangement med mange deltagere - lige
nu runder vi 50 tilmeldte. Flot !
4.juli - festlighederne er planlagt. Dansk Amerikansk Klub lægger ud med sit Gardenparty d.
2.juli kl. 10.00 - 12.00 på Aalborg Forsvars- og
Garnisonsmuseum. Her glæder vi os til sammen
at byde de mange dansk-amerikanske gæster
velkommen hjem til Danmark. Flyvestation Aalborgs Brass Band spiller og fra staten Kentucky,
USA kommer The Berea Bluegrass Band og underholder med sang og musik. Vi håber, at alle
vil komme og være med og tage familie og
venner med - husk det koster ikke noget at deltage !

"Borgmester for en dag" og det
klarer Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen efter indstilling
fra Dansk Amerikansk Klub. Og kære medlemmer - tag gerne familie og venner med og lad dem
opleve dette flotte arrangement.
Så holder vi ferie indtil september.
Fredag d. 8. september er der
Countryfest på "Østergaard" i Haldager. Det bliver noget særligt i år,
da bestyrelsen har besluttet at
fejre Dansk Amerikansk Klubs 95
års jubilæum ved dette års Countryfest. Den
oplevelse glæder vi os til - husk at byde familie
og venner med.
Året rundes af med Thanksgiving. Dette arrangement er altid båret af glæde med tilbageblik på året, der snart er gået og glade forventninger til det nye år. Som hidtil er det på
Orkideen i Aalborg, hvor kalkunen og det omfangsrige tilbehør serveres. Byd gerne familie
og venner med.
Når jeg oplever klubbens medlemmers engagement og deltagelse i klubbens liv og dens
arrangementer, kan jeg ikke nære mig for at
være "- en bette krun stolt -" !
Kære medlemmer - jeg håber meget, at vi alle
sammen må mødes om sommerens arrangementer og her dyrke venskaberne og fællesskabet.
GOD SOMMER TIL JER ALLE!
Jens Søndergaard
Præsident

Den 3.juli kl. 12.15 - 15.15 gennemfører Dansk
Amerikansk Klub sin frokost på Hotel Comwell,
Hvide, "Borgmesterfrokosten". Program og indhold er efter samme model som tidligere år,
MEN vi skal jo have udnævnt en person til
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Studieophold i Boston
FORORD - sådan var Jonas Bagges forventninger før afrejse (Uddrag fra ansøgningen):

allermest for at forfølge min drøm om at bliver
kræftforsker.

"Siden der for nogle år siden var et kræfttilfælde i min familie, har jeg været meget optaget
af cancer og cellebiologi. Jeg har brugt mange
frivillige timer i f.eks. Projekt Forskerspirer, hvor
jeg skrev en "forskningsopgave om alternative
behandlingsmetoder mod cancer ved hjælp af
det væksthæmmende protein p53, der forårsager apoptose (programmeret celledød ) i celler. Da cancerforskning er et bredt felt, har Boston University valgt fag, der har forskellige tilgangsmåder at udforske cancer på. Det første
fag, jeg har valgt, er: Immunology, der fokuserer på immunsystemet. Et af de nye forskningsfelter inden for cancerforskning er cancer immunologi,hvor man undersøger cancerspecifikke antigener, så man kan ramme cancerceller specifikt. Dette, synes jeg, er et essentielt
aspekt af cancerforskning, da man således
undgår at ødelægge kroppens andre hurtigt
delende celler, og det var derfor en stor del af
mit forskerspirer projekt. Det andet fag - Human
Genetics, har jeg valgt på baggrund af min interesse for mad. Der er mange, der ikke tænker
på cancer som en livsstilsygdom, men nyere
forskning viser, at kost og miljø har stor indvirkning på vores gener og udvikling af bl.a. cancer. På dette kursus undervises der i epigenetik,
som er en stor del af cancerforskning i dag.
Epigenetikken omhandler, hvordan vores genreguleringsprocesser bliver ændret i forhold til
bl.a. kost og miljø. "

I øjeblikket læser jeg Biokemi på tredje år på
Københavns Universitet. Allerede før jeg begyndte at læse biokemi, vidste jeg, at jeg ville
specialisere mig indenfor kræftforskning. I gymnasiet deltog jeg i en landsdækkende konkurrence, der hedder Projekt Forskerspirer. Kort fortalt går konkurrencen ud på, at de studerende
skal give et forskningsforslag, der kan have betydning for den fremtidige forskning.
Det forskningsprojekt jeg afleverede handlede
om muligheden for at bruge en af kroppens
egne proteiner (kaldet p53) til at bekæmpe
kræftceller, hvormed man muligvis kunne undgå kemoterapi. Selvom jeg ikke vandt konkurrencen, så kickstartede den min dybe interesse
for kræftforskning! Denne inderlige passion for
kræftforskning var en bestemmende faktor, da
jeg besluttede mig for at tage til Boston.
Boston er hovedsæde for verdens førende
kræftforskningsinstitutter med institutter så som
Dana Farber Institute og Whitehead cancer
institute, hvilket også har resulteret i at Boston
University ligger inde med verdenskendte professorer inden for kræftfeltet.

Her kommer Jonas Bagges artikel om sine oplevelser og indtryk fra sit studieophold i Boston:
Kære Dansk-Amerikansk Klubs Jubilæums Fond
Mit navn er Jonas Bagge, og jeg vendte hjem
fra et udlandsophold i Boston, Massachusetts i
december 2016, hvor jeg var exchange student på Boston University. Jeg var én af de tre
der modtog et generøst stipendium fra DanskAmerikansk Jubilæums Fond, hvilket jeg gerne
vil begynde med at sige mange tak for. Stipendiet var med til at finansiere en yderst vigtig del
af min rejse i USA, og med til at opfylde mine
mål for mit udvekslingsophold.
Da jeg valgte, at jeg ville bruge ét semester i
udlandet, bestemt jeg mig hurtigt for, at jeg
ikke kun tog afsted for at opleve verden, men
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Selvom jeg selv er bachelor studerende, så
kontaktede jeg forskellige professorer på Boston University's Ph.d. skole. På baggrund af
min sprudlende entusiasme for kræftforskning,
fik jeg lov til at deltage i kurser, der burde
være langt over mit nuværende akademiske
niveau. Under mit ophold på Boston University
deltog jeg i kurserne Cancer Biology og Advanced Molecular Biology. Disse kurser har
påvirket mig i en sådan grad, at jeg med sikkerhed kan sige, at min fremtid ligger i kræftforskning! På trods af det tårnhøje akademiske
niveau på Boston University's Ph.d. skole, så var
jeg så dybt engegeret at jeg blev blandt klassens bedste og engagerede mig mere end
nogensinde før.
Under mit ophold fik jeg kontakt med en
kræftforsker på det verdenskendte kræftforskningsinstitut; The Markey Cancer Center i Lexington, Kentucky. Professoren, Stuart, var begejstret for min interesse i kræftforskning og
inviterede mig til at møde ham, og arbejde
med ham i hans laboratorium. Dette var et
tilbud jeg bare ikke kunne sige nej til!
Jeg rejste til Lexington sidst i november, da jeg
havde Thanksgiving ferie. Under mit ophold i
Kentucky boede jeg hos min storesøster, der er
i gang med sin Ph.d. på det samme universitet
(University of Kentucky).
Senere den uge mødte jeg op på Markey
Cancer Center, hvor jeg mødte en varm vel-
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komst af Stuart og det resterende personale i
hans laboratorium. Stuart og jeg diskuterede
hans forskning og mine interesser. Han må
have været imponeret over min kunnen, for
resten af dagen assisterede han mig, mens jeg
udførte flere forsøg i hans laboratorium! Dette
var en kæmpe oplevelse, og det gik så godt
at jeg blev tilbudt at komme tilbage og lave
min Ph.d. i hans laboratorium, når jeg blev
færdig med min uddannelse i København!
Stipendiet jeg modtog fra Dansk-Amerikansk
Jubilæums Fond blev brugt på at finansiere
min tur til Kentucky. Derfor vil jeg igen, inderligt
takke for jeres generøse bidrag til mit udlandsophold. Det var en stor hjælp, og det var med
til at jeg blev 100 procent sikker på, at min
fremtid ligger i kræftforskning.
Alt i alt blev mit møde med de Amerikanske
universiteter en uforglemmelig og lærerig oplevelse! Jeg er sikker på, at det ikke er sidste
gang jeg sætter fod i USA.
I dag er jeg i gang med mit bachelor projekt,
som også omhandler forskning inden for kræft,
og jeg overvejer at tage på et sommer internship i Stuarts laboratorium på University of
Kentucky.
Jeg ønsker jer alle en god sommer.
Jonas Bagge
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Delstaterne i USA
Når man skal forstå, hvordan vore amerikanske venners hverdag i forhold til myndighederne i USA er, er det vigtigt at kende til de
sammenhænge, som de amerikanske borgere har om sig.

delstatens borgere samt retsgrundlaget for
delstaten og dens borgere beskrevet.

Men ingen kommer uden om nationen USA’s
Forfatning. I sin oprindelse er USA’s Forfatning skrevet i meget overordnede vendinger
og den er kortfattet. Hensigten var, at delsta-

Der er 50 delstater i USA og der findes næsten ligeså mange varianter for, hvordan delstaten regeres. Valget af delstatens guvernør
er stærkt påvirket af pågældendes personlige og familiære forhold samt også af den
pågældendes ambitioner (er guvernørstolen
vejen til Det Hvide Hus eller vil personen koncentrere sig om forbedringer for delstatens
borgere). Delstaternes guvernører holder
normalt længe, når de er valgt (de fleste når
8 år på posten).

terne skulle have – og forvalte – mest mulig
kompetence. I tidens løb har præsidenter og
kongressen lavet tilføjelser til Forfatningen.
Borgeren i USA reagere kun overfor disse tilføjelser, hvis de i direkte forstand påvirker eller
piller ved deres vilkår som borger. USA’s Forfatning forudsætter, at alle delstater udarbejder sin egen forfatning. Delstatens Guvernør og kongres bestemmer suverænt egen
Forfatnings omfang og indhold sådan, at
delstatens styring, løsning af de offentlige
opgaver, fastsættelse af rammer og vilkår for

Delstaternes Kongres er i de 49 delstater opdelt i to
kamre (senatet og
repræsentanterne
hus). Delstaten
Nebraska har kun
et kammer i sin
kongres – det er
opbygget næsten,
som vi kender vort
eget Folketing. Antallet af medlemmer i senatet og
repræsentanternes
hus svinger meget
– her spiller delstaternes befolkningsstørrelse ind. I delstatens
kongres udarbejdes delstaten love og regler
og guvernøren skal godkende og underskrive
alle love for at disse er gyldige. Guvernøren i
de 49 delstater har vetoret (i nogle stater kan
guvernørens vetoret ophæves af delstatskongressen, men i så tilfælde på stærke betingelser - guvernøren i North Carolina har
ikke nogen vetoret). Guvernøren og kongressen skaber ved lovgivning retsgrundlaget for
delstatens borgere – guvernøren udnævner
delstatens dommere.

For den amerikanske borger er det helt klart
styret i delstaten, som er det nærværende
og betydende.
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Guvernøren regerer ved hjælp af sine fag direktører, hver med sit ressortområde (de er
ikke politikere). Fag – direktørerne og deres
embedsmænd står for omsætning af delstatens love og regler overfor borgerne i delstaten samt samfundet i delstaten som sådan.
De udfører kontrol med overholdelse af delstatens love og regler og de står for udøvelsen af delstatsdomstolenes afgørelser.
Delstatens borgere har egentlig ret gode
muligheder for at opnå indflydelse på vilkårene som borger i delstaten, men det kræver, at man er aktiv og interesseret – og at
man møder op for at stemme ved valg – og
dem er der mange af. Delstaternes guvernør
har ansvaret for dels at gennemføre valg til
USA`s præsident, til USA`s Kongres og dels
valgene til valg af delstatens guvernør og
medlemmer til delstatens kongres. Men det
er ikke gjort med det. Hele USA – og dermed
også delstaterne - er opdelt i Counties (i
hele USA er der 2000 Counties). Et County
svarer til det vi i DK vil kalde et Amt/Kommune. I de fleste delstater har de enkelte Counties ret stor kompetence. Også her har be-
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folkningen mulighed for at være aktiv i valget af personer til Countiets styre (Borgmester og politikere til Countiets styre).
I delstaterne findes der rigtig mange organisationer og rigtig mange af disse har et humanitært/socialt sigte. Der er ikke tvivl om,
at mange af disse organisationer er indflydelsesgivende i ret høj grad ved valgene i
delstaten og de spiller også en påvirkende
rolle i, hvordan delstaterne og counties løser deres opgaver.
Joh – ad lidt indviklede veje, så når frem til,
at den enkelte borger i USA, skal varetage
sin og sin families vilkår hjemme i delstaten.
Jens Søndergaard.
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Kan det nu passe?
I maj 2016 landede der en e-mail i min inbox fra en Uffe Hellsten. Han skriver ”Hej
Niels, du kender ikke mig, men jeg har
fundet dig på nettet og kan se at du er
involveret i Dansk Amerikansk Klub. Jeg
har lige købt huset bag ved dit på Tidselbakken i Vodskov og flytter sammen med
min kone og 2 børn ind d. 1. Juli. Jeg har
været bosiddende i USA de sidste 21 år
men er oprindelig fra Brønderslev. Min
kone Quynh er amerikaner og mine 2 børn
Mia og Tor har dansk statsborgerskab. Vi
glæder os rigtig meget til at flytte til Danmark og håber vi kan mødes og lære hinanden at kende.”

gen. Det var ofte 12-14 timers arbejdsdage inklusiv kørsel som resulterede i mangel
på kvalitetstid som familie. Dette fik dem
efter lange overvejelser, til at sælge huset i
Californien og tage det lange seje træk
og flytte tilbage til egnen hvor Uffe voksede op og hvor Uffes familie stadigvæk bor
(Vendsyssel).

Uffe, viser det sig, har været forsker i USA
inden for bioinformatik og er uddannet
astrofysiker fra Københavns Universitet. Uffes kone Quynh har senest arbejdet som
marketingsdirektør for et biotekselskab i
Californien. Nogle dygtige og højtuddannede mennesker. Da vi en aften efter deres indflytning sidder og nyder et glas vin
sammen, fortæller de os (min kone Grete
og jeg) at en af grundene til at de besluttede sig til at flytte til Danmark var deres
livsstil i Californien. De tjente begge rigtig
gode penge, men det var tiden sammen
med deres børn som manglede i hverda-

Vi spoler nu tiden nogle måneder frem og
det er nu april 2017. Uffe har i forbindelse
med flytningen til Danmark søgt om opholdstilladelse for Quynh. Da både Uffe og
de to børn er danske statsborgere er det
kun Quynh som behøver opholdstilladelse.
Quynh og datteren, Mia er på pigetur i
London og Uffe modtager et brev fra Udlændingestyrelsen. Brevet indeholder et
afslag på opholdstilladelsen til Quynh og
besked om at hun skal forlade Danmark
senest d. 10. juni 2017 – hun var uønsket i
Danmark.

Både Quynh og Uffe var nu indstillet på at
tage en lille puster og bruge lidt tid på at
finde sig til rette i de nye omgivelser i Vodskov. Få børnene i den lokale skole og få
huset indrettet. Nu skulle der være tid til
familien.
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Her spørger jeg (og sikkert mange
andre): Kan det nu passe?
Højtuddannet dansker vender tilbage til
Danmark efter 21 år i udlandet. Han
medbringer sine 2 børn og sin kone. De
har rigelig med penge og er ikke vores
samfund til nogen byrde. Burde vi ikke
byde disse mennesker hjertelig velkomne
og være lykkelige for at denne familie
har valgt at bosætte sig her?
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Jeg håber og tror på at historien får en
positiv afslutning. Jeg er overbevist om at
vores lovgivning ikke er tiltænkt at forhindre en dansker i at komme tilbage til
sit hjemland med sin familie, det må og
skal kunne lade sig gøre.
Niels V. Guldbjerg

Jeg har svært ved at forstå at vores lovgivning inden for udlændingepolitik skal
være så firkantet at man ikke kan rumme
en sådan situation som Uffes og Quynhs.
Uffe havde ansøgt på vegne af Quynh
under den såkaldte 26 årsregel. Men
samme dag som ansøgningen blev
fremsendt til Udlændingestyrelsen blev
denne regel ændret. Den blev af EU
dømt for at være diskriminerende mod
danskere af anden etnisk oprindelse.
Uffe og Quynh har selvfølgelig anket udlændingestyrelsens kendelse. Quynh kan
få lov at blive i Danmark under klagens
behandling, hvilket forventes at tage indtil december.

En stor tak for vinsponsorat til vores Garden Party til vores 2 samarbejdspartnere:
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Mit møde med Børge Aarup
Det er foråret 2010. Jeg er for få måneder
siden hjemkommet til Danmark efter 32 år i
USA. Sammen med min kone kører vi en weekendtur til Aalestrup. Her blev jeg født i 1958
og det er her min mor er opvokset. Her har
jeg som barn brugt meget tid hos min morfar
og mormor og har også i en tid boet hos
dem. På kirkegården ligger både min far og
min bror begravet. Da vi denne weekend
besøger kirkegården med en blomst til min
far og min bror kommer jeg forbi en sort granit gravsten med navnet Børge Aarup. Synet
af denne sten sender mig tilbage til dette ret
specielle møde:

Det er i sommeren 1980. Jeg bor på dette
tidspunkt i Rochester Michigan (en forstad til
Detroit) hvor jeg spiller fodbold for det lokale
hold Detroit Express. Jeg kommer gående på
en stor parkeringsplads uden for et shoppingcenter bærende på en stor papkasse.
Jeg fumler lidt med nøglerne til min bil da en
”tilfældig” mand kommer forbi og ser mit dilemma. ” Can I help you” spørger han venligt. Han holder kassen imens jeg finder nøglen til min bil og får åbnet til bagagerummet.
Han lægger mærke til at jeg på bagsiden af
min bil har et DK skilt, så han spørger ”are you
danish”? Da jeg bekræfter at jeg er dansk
skifter han fra engelsk til dansk.
Vi snakker lidt om løst og fast og han spørger
om mit navn. Niels Voigt Guldbjerg siger jeg
og han kigger lidt forundret på mig og siger –
”du skulle vel ikke være søn af Jørgen Guldbjerg” – ”jo det er min far” ja men så må din

mor være Elizabeth Voigt Eriksen” – det var
min mors navn før hun blev gift- og dette
kunne jeg jo også bekræfte. Børge fortæller
mig at min mor og han har været rigtig gode
venner, har gået i realskolen sammen og er
udlært i samme bank i Aalestrup.
Når man finder ud af at man har fælles venner og fælles opvækst i en lille by i Himmerland føles det næsten som at være i familie
med hinanden. Specielt når man møder hinanden så langt væk hjemmefra.
Jeg har ofte tænkt på denne begivenhed
og hvad meningen kunne være med dette
møde. Børge fortalte mig at han havde boet
i Canada i mange år og for nylig var blevet
skilt. Jeg har ofte tænkt at han måske på
dette tidspunkt i sit liv, havde brug for at
møde en person fra hans fortid i Aalestrup.

Da jeg står og kigger på Børges gravsten på
kirkegården i Aalestrup kan jeg ikke lade
være med at spekulere på om han var så
heldig som jeg – og her tænker jeg på at
komme tilbage til Danmark og igen opleve
livet som dansker. Eller blev han transporteret
hjem så han kunne få endeligt hvile der hvor
det hele startede i byernes by Aalestrup.
Niels V. Guldbjerg
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Resumé - seneste arrangementer
I det efterfølgende kan læses et resumé over de
seneste arrangementer, som Dansk Amerikansk
Klub har gennemført. Referaterne fra arrangementerne kan, i sin helhed med billeder m.v., ses
på klubbens hjemmeside www.dansk-amerikansk-klub.dk.

Thanksgiving 24. november 2016
Med nøjagtig en måned til jul, blev DAK's
Thanksgiving Dinner afholdt i Restaurant Orkideen's hyggelige lokaler. Efter velkomstdrink gik vi til
bords og 70 sultne gæster måtte først synge
"Blæsten går frisk over Limfjordens vande". Og så
ville kokken lige fortælle om menuen, men han
holdt dog hemmeligheden om kalkunens stuffing
for sig selv. Til kalkunen var der selvfølgelig alt
tilbehøret - krydret kartoffelmos, sweet potatoes,
smagfulde rosenkål med kastanier, tranebærkompot samt en dejlig sovs. Efter denne
adspredelse blev desserten serveret - bagt æblekage med nødder og flødeskum ad
libitum .Aftenen igennem var der livlig snak omkring de runde 10-mands borde, så alt i alt en
hyggelig aften med mange nye gæster.

uge havde været undervisningsminister på Øst
Timor under starten på landets selvstændighed.
Finn Reske-Nielsen var en af de højest placerede
danskere i FN.

Generalforsamlingen 24. marts 2017.
Den årlige generalforsamling blev igen i år afholdt på det Gl. Rådhus i Nørresundby med ca.
70 deltagere. Under ledelse af Karsten Schultz
blev vi ledet sikkert gennem generalforsamlingens dagsorden, der ikke bød på store overraskelser. Poul Jørgen Winther er indtrådt som aflæser for afdøde Cora Svaneborg. Ellers genvalg
på alle poster. Derefter fik vi en fin tur gennem
USA fortalt af vores seneste legatmodtager.

Sommerudflugten 28. maj 2017.
Sommerudflugten var ikke afholdt ved redaktionens deadline. Se referat på DAK’s hjemmeside.

Torskegildet 3. februar 2017.
Denne gang var den store ændring, at det ikke
foregik på Marinestuen i Aalborgs Vestby, men
på Restaurant Orkideen i Aalborg Øst. Mens
medlemmerne myldrede ind samledes alle i baren og da alle var mødt ringede præsidenten
første gang med dirigentklokken. Efter en kort
velkomst bød han til bords. Vi var denne gang 53
glade medlemmer og gæster som glædede os
til det traditionelle fiskemåltid. Her ved bordene
indledte præsidenten med sin rigtige velkomst
og vi sang "Blæsten går frisk". Så kunne vi heller
ikke vente længere og den kogte torsk med alt
der til hørende af tilbehør blev serveret. MUMS!
Der var små rødbedeterninger, hakkede æg,
persille, fedtegrever og det superstærke sennep
og revet peberrod, samt kartofler og en go' sennepssovs. Efter to serveringer og et par snapse
var alle mætte.
Med overskriften: Med FN på 5 kontinenter fortalte Finn Reske-Nielsen om 36 år i FN's tjeneste og
Bodil Knudsen berettede om livet som medfølgende og medarbejdende ægtefælle. Bodil
Knudsen fortalte blandt andet, at hun i en hel
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Aktivitetskalender
Gardenparty
Søndag, d. 2. juli, kl. 10.00-12.00
Aalborg Forsvars- & Garnisonsmuseum
Skydebanevej 22
9000 Aalborg

DAK’s Borgmesterfrokost
Mandag, d. 3. juli, kl. 12.30
Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg
Billet: Visit Aalborg

Country fest + 95 års jubilæum
Fredag, d. 8. september, kl. 18.30
"Østergaard", Haldager
Pris offentliggøres
senere på hjemmesiden

Thanksgiving Dinner
Torsdag, d. 23. november, kl. 18.30
Orkideen, Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
Pris offentliggøres
senere på hjemmesiden

D.A.K.
Dansk Amerikansk Klub
Præsident
Jens Søndergaard
faldt@dlgmail.dk

9886 7025

Vicepræsident
Niels Voigt Guldbjerg
aab.1958@live.com

5128 9104

Kasserer
Bjarne Jakobsen
bjarne@bajak.dk

3023 7030

Sekretær
Annelise Knudsen
apknud@privat.dk

9838 2279

Flemming Pedersen
flemmingviking@yahoo.dk

2140 1120

Susanne Skov
susanne@skov.mail.dk

2060 6289

Poul Jørgen Winther
pjwinther@mail.dk

9835 7585

Husk at melde adresseændring (også
email) til D.A.K. til faldt@dlgmail.dk så
du fortsat kan få vores blad!

Danish American News redaktion:
OBS!!
Husk tilmelding til alle arrangementer

Tove Søndergaard
faldt@dlgmail.dk

9886 7025

Susanne Skov
susanne@skov.mail.dk

2060 6289

Senest 8 dage før arrangementer
og meget gerne pr. mail

Niels Voigt Guldbjerg
Tidselbakken 16
9310 Vodskov
aab.1958@live.com - tlf. 5128 9104
Udgiver:
Dansk Amerikansk Klub
Faldtvej 15, Præstbro
9330 Dronninglund
Oplag:
325 eksemplarer
Næste blad udkommer:
December 2017
Deadline:
1. november 2017
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