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Kære Medlemmer af Dansk Amerikansk Klub, 

Man bliver i godt humør når man ser de danske 
forårsfarver. Når bøgen er lysegrøn og naturen 
stråler af sundhed. Samtidig begynder opti-
mismen at tage rod i vores samfund hvor 
genåbningen fortsætter og de fleste sår-
bare og folk på min alder er blevet vac-
cineret. Min kusine ringede til mig i dag 
og fortalte at ”livet var begyndt på ny”. 
Hun var blevet vaccineret og havde i 
weekenden været med venner til en 
Shu´bi dua´ musik koncert. Det at være 
sammen til koncert og synge med på 
mange af de kendte melodier var (som 
hun sagde) en helt fantastisk oplevel-
se. Dem hungrer vi alle efter at 
opleve igen. Måske ikke 
koncerter men samværet 
og fællesskabet som man 
får ved at deltage i sam-
menkomster, foreninger, 
udflugter og ja ferier med familien til udlandet. 

Som I alle har bemærket, har der været mini-
mal klub-aktivitet i Dansk Amerikansk Klub i 
2021. Derfor valgte vi i bestyrelsen at gøre vores 
årlige kontingent frivilligt i år. Vi mente ikke vi 
kunne opkræve kontingent uden at levere no-
get til vores medlemmer. Det forventer vi snart 
får en ende. Vi er tilbage med vores Garden 
Party den 2. juli. 

Efter flere udsættelser, fik vi afholdt vores gene-
ralforsamling (virtuelt) den 26. marts, 2021. Det 
var første gang i klubbens historie at dette fo-
regik virtuelt via zoom. Jeg var selv skeptisk, 
men jeg syntes at generalforsamlingen var for-
holdsvis vellykket. Der var et fint indslag fra 
præsidenten fra Rebildselskabet Jørgen Bech 
Madsen og derefter fulgte vi det faste program 
for generalforsamlingen. En af de positive ting 
var at vi havde flere af vores medlemmer med 
live fra USA. Vi måtte selvfølgelig nøjes med at 
se hinanden på skærmen, men skåle med hin-
anden, det kunne vi da.  

Normalt er 4. juli dagene et af vores klubs abso-
lutte årlige højdepunkter. Vi afholder vores tra-
ditionelle Garden Party den 2. juli og Borg-
mesterfrokosten den 3. juli. Derudover deltager 
mange af vores medlemmer og venner i Re-
bildselskabets arrangementer i Bakkerne og 4. 

juli komiteens Amerikanske dage i Aalborg. 
Årets planlægning af disse arrangementer er 
fortsat berørt af COVID-19. Mange af vores 
amerikanske medlemmer og venner har valgt 
ikke at rejse til Danmark i år, og der er fortsat 

begrænsninger og restriktioner på hvor 
mange vi kan samles indendørs og 
udendørs. Derfor har vi i Dansk Ame-
rikansk Klub valgt at aflyse vores 
Borgmesterfrokost i år, da vi mener 
at dette er det mest forsvarlige at 
gøre. Da vores Garden Party afhol-

des udendørs har vi valgt at gennem-
føre dette den 2. juli fra klokken 10:00 til 
12:00 på Aalborg Garnisons Museum. 

Vores Garden Party er åbent for 
alle. I år vil der i forbindelse 

med vores Garden Party 
blive udstil let en del 
”amerikaner biler” på 
Museet. Derudover er 

der i forbindelse med vo-
res Garden Party, gratis adgang til museet. Så 
tag hele familien med og kom forbi den 2. juli. 
Vi vil som altid gerne starte 4. juli dagene op på 
en god og lystig måde. Der kommer som altid 
musik, gratis sodavand, øl og vin og et stykke 
kagemand. 

Det er i bestyrelsen vores håb og plan, at vi kan 
genstarte vores traditionelle arrangementer til 
efteråret.  Om der bliver en Countryfest i okto-
ber er fortsat uvis, men vi har lagt faste planer 
for vores Thanksgiving middag i november. 

Men nu er foråret i fuld flor og den danske 
sommer står for døren. Det er ubetinget den 
dejligste tid i Danmark. Lyse nætter og forhå-
bentligt godt sommervejr. Mange har igen i år 
valgt at holde sommerferie i Danmark. Der er jo 
rigtig mange spændende steder at se i vores 
lille land. Så lad os ikke være begrænset af rej-
serestriktioner – nu er der tid til at lære vores 
egen lille perle bedre at kende. Skulle du være 
en af dem som pakker tasken og rejser en tur til 
USA, så hils derover og fortæl dem hvor meget 
vi savner deres besøg her i Aalborg og i Dan-
mark. 

Pas godt på hinanden og rigtig god sommer. 

Niels V. Guldbjerg 

Sommerhilsen fra præsidenten
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Floridas Danske Pioner
Inspireret af vores medlem Marisol 
Jensen som er opvokset i Florida er 
der her et link og forord som om-
handler historien om en nordjyde 
som fik succes i Florida: 
 

 
En dramadokumentarisk fortælling 
om tomatkongen A .C. F ros t 
(1846-1924) 
 
Dette er den utrolige og sandfær-
dige beretning om postdrengen fra 
Nordjylland, der blev en af Dan-
marks mest succesrige udvandrere i 
Amerika.  

Anders Christian Frost blev som 
iværksætter og meningsdanner et 
forbillede for tusinder af skandinavi-
ske udvandrere. Trods perioder 
med stor modgang, ulykker og per-
sonlige tragedier grundlagde An-
ders Christian Frost flere bysamfund, 
og sideløbende åbnede den ut-
rættelige og rastløse dansker en 
række hoteller, banker, kirker og 
skoler. I en høj alder formåede han 
at skabe verdens største boom in-
denfor tomatproduktion, hvilket 
gav ham status som en af fædrene 
bag det moderne Florida. 
 
Fortællingen strækker sig over en 
periode fra 1856 til1924, og den 

veldokumenterede beretning af-
spejler datidens rivende udvikling i 
Amerika, hvortil over 350.000  dan-
ske udvandrere søgte lykken og en 
fri tilværelse – i håbet om at bryde 
deres sociale arv. 

http://www.f lor idasdanskepio-
ner.dk/floridas-danske-pioner.html    

http://www.floridasdanskepioner.dk/floridas-danske-pioner.html
http://www.floridasdanskepioner.dk/floridas-danske-pioner.html
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The town of Modello dates back to the 
1880’s when much of Henry Flagler's FEC 
railroad line was laid through the area.  

Modello is a contraction of Model Land 
Company, the business name of Flagler's 
land sales division. Pioneer and developer 
W. C. Valentine planned out the settle-
ment and Danish families from Chicago 
moved there in 1898-1899.  

The town grew to have a general store, 
schools, and a post office in 1902, with A. 
C. Frost as Modello's first postmaster. When 
the Town was incorporated in November 
1904, the residents, most of whom were 
Danes, changed the name to Dania. 

Early immigrants prospered in tomato far-
ming and by 1910 the Florida East Coast 
Railway was shipping to northern U.S. cities 
from "The Tomato Capital of the World". A 
tomato paste factory was set up in town, 
contributing to the local economy. By 
1912, Dania was a thriving community of 

almost 1200 people and continued to 
grow through the 1920’s when the City suf-
fered tremendous setbacks. In 1925, the 
Dania Hotel caught fire, and the Bank of 
Dania failed due to embezzlers in the 
Bank’s home office.  

The 1926 hurricane with its 200 mile-per-
hour winds devastated the Town, de-
stroying most of the original buildings. The 
overwhelming damage prompted resi-
dents to vote for annexation to the neigh-
boring City of Hollywood. Thus, Modello 
was no more. Later on the town reformed 
as Dania in it's present form. Submitted by: 
Jim Pikea 

https://www.ghosttowns.com/states/fl/
modello.html


Supplende historie om A.C. Frost

https://www.ghosttowns.com/states/fl/modello.html
https://www.ghosttowns.com/states/fl/modello.html
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Churchill-Klubben
Der er oprettet en permanent udstilling på 
Aalborg Kloster om Churchill-klubben. Ne-
denstående artikel er taget fra Aalborg 
Klosters hjemmeside. Her kan du kontakte AK 
og aftale rundvisning 

En af Danmarks første organiserede sabota-
gegrupper under den tyske besættelse af 
Danmark 1940-1945, Churchill-Klubben, havde 
tilholdssted i Aalborg Kloster. 

Mange har ganske givet hørt om sabotage-
gruppen under 2. verdenskrig, Churchill-Klub-
ben, der hovedsagelig bestod af 14-17-årige 
drenge fra Aalborg Katedralskole. 

To af initiativtagerne til Churchill-Klubben, 
Knud og Jens Bue Pedersen, var sønner af 
klosterpræsten i Aalborg, Edvard Pedersen og 
Margrethe Pedersen. Familien boede i præ-
steboligen i Aalborg Kloster, og klosteret blev 
drengenes tilholdssted. 

De unge drenge var frustrerede over, at de 
voksne ikke gjorde modstand mod den tyske 
besættelsesmagt. "Nogen måtte gøre noget", 
udtalte et af medlemmerne, Helge Milo, 
mange år senere. Og drengene valgte at 
tage sagen i egen hånd. 

Otte medlemmer af Churchill-Klubben umid-
delbart før anholdelsen.  
Foto: Frihedsmuseet. 

Efter afsløringen blev de indsat i Aalborg Arre-
st. Gruppen fortsatte trods indespærring med 
at lave sabotage, for det lykkedes dem at 
slippe ud ved at save tremmegitteret over. 
Medlemmer af gruppen listede ud og vendte 
tilbage til arresten 19 gange, før de blev gen-

kendt og afsløret af nogle tyske soldater un-
der en luftalarm. 

Tysk marinelastbil i Aalborg saboteret af Chur-
chill-Klubben i foråret 1942.  
Foto: Frihedsmuseet. 

Otte af Churchill-Klubbens ti medlemmer ved 
arresten i Aalborg dagen efter deres anhol-
delse. Fra venstre Knud Pedersen, Jens Bue 
Pedersen, Mogens Fjellerup, Eigil Astrup Frede-
riksen, Helge Milo, Uffe Darket, Mogens Thom-
sen og Børge Ollendorf. Til højre arrestforvare-
ren.  
Foto: Frihedsmuseet. 

Det var fra starten vigtigt for de danske myn-
digheder, at man kunne holde sagen om 
Churchill-Klubben på danske hænder, således 
at det var hhv. det danske politi, undervis-
ningsministeriet og Statsdvokaten for særlige 
Anliggende, der lavede undersøgelserne i 
sagen og at en dansk domstol skulle dømme 
drengene. 
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Den 11. juni 1942 idømte Københavns Byret 
fængselsstraffe til 10 af de unge mennesker. 
De blev dømt for i tiden 20. februar til 7. maj 
1942 i Aalborg og Brønderslev - og for enkelte 
tidligere begående forhold i Odense - at have 
gjort sig skyldige i en række alvorlige sabota-
gehandlinger rettet mod den tyske værne-
magt, omfattende tyveri af våben og ammu-
nition, hærværk og ildspåsættelse. Klubbens 
yngste medlem, den kun 14-årige Børge Ol-
lendorff, kunne på grund af alderen ikke 
idømmes fængselsstraf. 

De ældste medlemmer, Alf Houlberg og Knud 
Hornbo, blev idømt afsoning i et tysk fængsel. 
Men efter omkring seks måneder i tysk fængsel 
blev de to ved danske myndigheders hjælp 
hentet hjem til Danmark, hvor de fortsatte af-
soningen i Horsens Statsfængsel. De øvrige 
dømte blev indsat til afsoning i Nyborg Stats-
fængsel under lempelige forhold. Blandt an-
det fik de mulighed for at færdiggøre deres 
uddannelse i fængslet. 

10 medlemmer af Churchill-Klubben fotografe-
ret i klosterhaven efter løsladelsen. Bagerst fra 
venstre: Helge Milo, Jens Bue Pedersen, Eigil 
Astrup Frederiksen, Knud Bue Pedersen, Mo-
gens Fjellerup. Forrest: Alf Houlberg, Uffe Dar-
ket, Mogens Michael Thomsen, Kaj Houlberg, 
Knud Andersen Hornbo.  
Foto: Aalborg Stadsarkiv. 

Straffene 
Skoleelev Knud Pedersen, fængsel i 3 år 
Skoleelev Helge Milo, fængsel i 1 år og 6 mdr. 
Skoleelev Jens Bue Pedersen, fængsel i 3 år 
Skoleelev Eigil Astrup Frederiksen, fængsel i 2 
år 

Skoleelev Mogens Fjellerup, fængsel i 2 år 
Skoleelev Mogens Mikael Thomsen, fængsel i 1 
år og 6 mdr. 
Skoleelev Uffe Darkett, fængsel i 2 år og 6 mdr 
Lagerekspedient Alf Houlberg, fængsel i 4 år 
og 6 mdr. 
Kontorassistent Kaj Houlberg, fængsel i 5 år 
Ingeniør Knud Andersen Hornbo, fængsel i 5 år 
Den 14-årige Børge Ollendor ff undgik 
fængselsstraf 

Jernbanevogn, der blev stukket i brand af 
Churchill-Klubben i begyndelsen af maj 1942. 
Foto: Frihedsmuseet. 

I sommeren 1945 - efter kapitulationen - frem-
satte den britiske general R.H. Dewing ønske 
om at tale med Churchill-Klubbens medlem-
mer. Under en sammenkomst på Hotel Phønix i 
Aalborg fortalte "drengene" om deres oplevel-
ser. Generalen var meget interesseret i at høre 
enkeltheder og morede sig over klubbens be-
drifter.  
Foto: Frihedsmuseet. 
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Mindeplade 

I forbindelse med 50-årsdagen for befrielsen 
donerede Christian Den Fjerdes Laug en min-
deplade af bronze for Churchill-Klubben. 

Ved en højtidelighed om aftenen den 4. maj 
1995 blev mindepladen afsløret ved indgan-
gen til Refektoriet i Aalborg Kloster. Afsløringen 
blev foretaget af Knud Pedersen fra Churchill-

Klubben under medvirken af Klarup Skoles Pi-
gekor, solotrompetist Per Iversen og older-
manden, Peter Tage, fra Christian Den Fjerdes 
Laug. 

Øverst på mindetavlen ser man citatet "Kun 
gennem handling vinder livet i betydning". Dis-
se ord af H.C. Andersen valgte Christian Den 
Fjerdes Laug som mindeord for Churchill-Klub-
ben. 

Mindepladen kan ses ved indgangen til 
Refektoriet i Aalborg Kloster 

Foto: Ole Jespersen
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Den store, onde kunstner med Nordjyske rødder

Bragt i Nordjyske - den 04.01.2021 - Journalist, 
Lone Beck 

UNDERSKRIFTSINDSAMLING: Kunstneren bag 
det kendte og markante amerikanske monu-
ment Mount Rushmore stammer fra Vendsys-
sel. Men udover hans kunstneriske virke, var 
han ikke helt fin i kanten. Og de udhuggede 
præsident-ansigter er fortsat kontroversielle 

Hans navn kunne være berømt og beundret 
som H. C. Andersen og Jørn Utzon, men man 
taler ikke alt for højt om den dansk-amerikan-
ske kunstner bag et af verdens største monu-
menter: Mount Rushmore. Kunstnerens navn 
var Gutzon Borglum, og efternavnet mere end 
antyder, hvor hans familie havde sine rødder. 
Gutzons far var udvandrer fra Vendsyssel og 
efterkommer efter en munk på Børglum Kloster. 
Da munken ved reformationen blev almindelig 
præst og giftede sig, tog han efternavnet 
Børglum. Det engelske sprog har ikke noget ø 
og Børglum blev til Borglum, da Gutzons far 
som så mange andre udvandrede. 

Mount Rushmore med de 18 meter høje portrætter 
af præsidenterne George Washington, Thomas Jef-
ferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln. 
Monumentet breder sig over mere end fem kva-
dratkilometer. Foto: Jim Bowen - Flickr 

Stort ego - stor kunst 
Gutzon Borglum var altså andengenerations 
amerikaner, og han havde både evner og 
ego til at blive en stor kunstner. Han var vild 
med STOR kunst. Jo større, jo bedre. Da han i 
1924 blev tilbudt at hugge fire præsidenters 

ansigter ud på et bjerg i Black Hills, South 
Dakota, kastede han sig over opgaven med 
begejstring. Han var yderst fædrelandskærlig, 
eller, som mange ville sige i dag: ultra-nationa-
list. Gutzon Borglum fik med tiden tætte for-
bindelser til Ku Klux Klan, fortæller forfatteren 
John Taliaferro i bogen "Great White Fathers: 
The True Story of Gutzon Borglum and His Ob-
sessive Quest to Create the Mt. Rushmore Na-
tional Monument".   Bogen blev udgivet i 2004 
og bringer et citat fra et brev, som Gutzon 
Borglum skrev til en ven i begyndelsen af 
1920'erne. I brevet omtaler han Ku Klux Klan 
som en flok fine fyre og fortæller, at han selv 
godt kunne finde på at slutte sig til dem. 
Gutzon Borglum blev allerede i sin samtid be-
skrevet som kolerisk og storhedsvanvittig. Men 
det var ikke hans personlighed, der gjorde at 
Mount Rushmore-monumentet fra start var en 
torn i øjet på indianerne i området, Lakotafol-
ket. 

Indianernes bjerge 
Black Hills var deres territorium som følge af 
Fort Laramie Traktaten af 1868. For Lakotafol-
ket var og er det et helligt sted, men traktaten 
er ikke blevet overholdt, siden der blev fundet 
guld i 1876. Siden fik Lakotafolket så æren af 
at se på de 18 meter høje ansigter af hvide 
præsidenter, der havde stået i spidsen for 
nedkæmpelsen af deres forfædre. Idéen med 
monumentet var ikke at genere Lakotafolket, 
men at fremme turismen, og det lykkedes. 
Mount Rushmore er kendt over hele verden og 
besøges årligt af et par millioner mennesker. 
Det betragtes også stadig af mange som et 
nationalt klenodie og en hyldest til det ameri-
kanske demokrati, og flere præsidenter har 
holdt tale ved monumentet, senest Donald 
Trump på uafhængighedsdagen i 2020. Efter-
følgende er der startet en underskriftsindsam-
ling, for at få monumentet udvidet med Do-
nald Trumps ansigt. Men der er også startet 
flere underskriftsindsamlinger (blandt andet 
denne) for at give hele Black Hills-området til-
bage til Lakotafolket - og udslette præsiden-
tansigterne fra Mount Rushmore. En uhyrlig idé, 
mener to nordjyske billedhuggere. 
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Det skal ikke være Ikea, det hele 
Vi må aldrig rende fra vores historie, for det er 
vores historie, vi skal lære af. Vi skal lære af 
vores fejltagelser, siger Stinne Teglhus. Hun sy-
nes Mount Rushmore er helt fantastisk flot, selv 
om monumentet er politisk ukorrekt. - Jeg vid-
ste ikke, at kunstneren var en bisse, men han 
var jo en dygtig håndværker alligevel. Man 
kan godt stadig glæde sig over det flotte 
håndværk. Det skal ikke være Ikea, det hele, 
mener hun. - Prøv nu at høre her: Skulle man 
rive alle de fine gamle slotte ned, fordi man er 
sur på godsejerne? Skal vi rive Børglum Kloster 
ned, fordi vi hører, at Stygge Krumpen var 
slem? 

Alle har pint og plaget hinanden 
Stinne Teglhus' kunstnerkollega på Mors, Jørn 
Bork, bryder sig heller ikke om den omsiggri-
bende tilbøjelighed til at ville udslette ting, der 
minder om tidligere tiders ugerninger. - Alle 
folkeslag - store som små - har pint og plaget 
hinanden. Polarforskeren Knud Rasmussen be-
rettede fra Thule, at indianere havde spiddet 
eskimokvinder og børn til jorden for at lade 
dem dø en langsom død. Men at udslette 
mindesmærker løser ingenting. - Det er det 
dummeste, man kan gøre. Så kan det jo ske 
igen, siger Jørn Bork. At fortidens kunstnere kan 
have haft holdninger, der i dag er uacceptab-
le, betyder ikke, at deres kunst var dårlig. - Et 
godt kunstværk lever i sig selv, uanset hvem 
der har skabt det. Det er kun gode værker, der 
kan gøre det, siger Jørn Bork. 

Gutzon Borglum 

FORÅR I AALBORG 

Fra kirsebærallén på Nørresundby Kirkegård, maj 2021
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Mindeord om Helge Qvistorff
Skrevet af Helge Søgaard 

Helge Qvistorff, tidligere hotelmand og kendt over 
hele Danmark som forfatter til utallige bogudgivel-
ser, er død, 82 år. 

Helge Qvistorff har i den grad bragt især Himmer-
land og hans elskede Rold Skov ind i bevidstheden 
hos rigtig mange mennesker, der med glæde har 
læst hans talrige bøger om naturen, den smukke 
egn og de personligheder, der skabte det samfund, 
som vi alle er en del af i dag. 

Forfatterskabet, der rummer langt over 50 udgivel-
ser, omfattede også bøger om Nordjylland, især 
med afsæt i hans karriere som vært på adskillige tv-
programmer om Det Ukendte Nordjylland og senere 
serien om De Danske Skove. 

Han var en vidende fortæller, der engageret og 
detaljeret berettede om træer, kulturspor i landska-
bet og skæve eksistenser, der havde en historie at 
berette. 

Født i København den 29. juni 1938 som yngste søn 
af marinemaleren Victor Qvistorff og hustruen Gud-
run Qvistorff.  

Faderens kunstneriske gener og hans interesse for 
skibe gik i arv til den unge Helge, der tegnede skibe 
i massevis som barn, foruden at han startede sin 
erhvervskarriere på udflugtsbåden Sankt Ibb som 
pladevender. Som ganske ung trådte han ind i ho-
tel- og restaurationsbranchen, som førte ham fra 
kendte etablissementer som Wivex og Hotel Termi-
nus i København til en hurtigt voksende karriere på 
internationale hoteller i Schweiz og England. 

Rold Skov blev forandret for altid, da han og famili-
en i 1967 flyttede til Rold StorKro. Helge med titel af 
administrerende direktør i en alder af kun 28 år. Til-
værelsen inden for hotelbranchen fortsatte endnu 
en del år, men i 1980 udfoldede hans kunstneriske 
åre sig fuldt ud, da han begyndte at skrive bøger 
om lokalområdet. Ud over de talrige bogudgivelser 
i både Danmark og Skandinavien, blandt andet i 
samarbejde med Spar Nord Bank og daværende 
Nordea Bank, forevigede han skoven, naturen og 
dyrelivet i smukke akvareller og stregtegninger. 

Hertil kom tv-udsendelserne i samarbejde med TV2 
Nord og DR, foruden utallige foredrag og guidede 
vandrerture, især i regi af Rold Skov Venner og 
sammen med vennen Per Andersen, der var for-
mand for Vennerne. 

Helge Qvistorffs tilknytning til Rold StorKro fortsatte 
dog, da han og den nu mangeårige direktør Jør-
gen Pedersen fik mange fælles oplevelser som 
gode venner.  

Helge Qvistorff evnede kunsten ”at kunne se”. For-
stået på den måde at han altid havde blik for de-
taljen, det smukke i naturen og det gode i de men-
nesker, han mødte på sin vej. 

Han kunne omsætte en vanskelig og detaljeret hi-
storie til en letlæst tekst, og han kunne forevige et 
mangfoldigt landskab med ganske få og smukke 
streger på akvarelpapiret, ligesom han gerne beret-
tede fra sin omfattende viden, han havde ”set” og 
opsamlet gennem mange år. 

Helge er gennem årene blevet hædret ved adskilli-
ge lejligheder, men især 2 begivenheder stod me-
get højt i hans erindring. I forbindelse med hans 70-
års fødselsdag dedikerede skovrider Bendt Egede 
Andersen Naturstyrelsen Himmerland en smuk og 
stor douglasgran til Helge Qvistorff med titlen Helge 
Qvistorffs Gran. 

Træet står som et smukt og værdigt minde i Rold 
Skov. Og godt 10 år senere blev der udgivet en 
kærlig og omfattende biografi om Helge Qvistorffs 
livsgerning med titlen ”Det Største Træ i Skoven”. 

Helge Qvistorff sov stille ind torsdag, den 8. april 
2021. Vore tanker går til hustruen Pernille, hans 2 
døtre Ingrid og Christine og deres familier. 

Æret være hans minde
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FREDAG, DEN 2. JULI  
Kl. 10.00-12.00 Dansk Amerikansk Klubs Garden 
Party på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuse-
um. Gratis 

Kl. 13.30-16.00 Picnic med uddeling af Top Ka-
rens Pris. Picnicen foregår i Westernhuset som 
ligger ved siden af Top Karens Hus i Rebild. Pris: 
kr. 250 

Kl. 13:00-18:00 Amerikansk dag i Aalborg med 
musik m.v. på C.W. Obels Plads. 

LØRDAG, DEN 3. JULI 
Kl. 19.00-23.00 Festmiddag på Hotel Comwell 
Hvide Hus i Aalborg. En festlig aften som optakt 
til den 4. juli med god mad, talere og lidt un-
derholdning. På grund af restriktioner, vil der 
ikke være orkester og dans i år. Pris: kr. 650 

SØNDAG, DEN 4. JULI 
Kl. 08:30 Kransenedlæggelse i Mindelunden, 
Ansgar Kirkegaard 

Kl. 15.00-16.30 fejrer vi sammen med Rebildsel-
skabet den amerikanske nationaldag i Rebild. 
Programmet er en blanding af taler, musik og 
underholdning. Der er ikke teltfrokost i år som 
optakt til Rebildfesten på grund af corona. Pris: 
kr. 100. Børn under 12 år har gratis adgang. 

MANDAG, DEN 5. JULI 
Kl. 10.00-12.00 Rebildselskabets medlemsmøde 
på Hotel Comwell Rebild Bakker. Mødet er gra-
tis at deltage i. 

Efter medlemsmødet er der frokost i restauran-
ten på Hotel Comwell Rebild Bakker. Pris: kr. 
250. 

Kalender for 4. juli dagene
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Husk at melde adresseændring (også 
email) til elsebeth.f.larsen@gmail.com  

så du fortsat kan få vores blad!

Aktivitetskalender 

Gardenparty 
Fredag, d. 2. juli, kl. 10.00 - 12.00 

Aalborg Forsvars- & Garnisonsmuseum 
Skydebanevej 22, 9000 Aalborg 

DAK’s Borgmesterfrokost 

Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg 
Billet: Visit Aalborg 

Countryfest 
Mere info senere på hjemmesiden 

Thanksgivning Dinner 
Torsdag, d. 25. november, kl. 18.30 

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

….. 

OBS!!  
Husk tilmelding til alle arrangementer 

 Jette Severinsen 2673 4101   
 jette.severinsen@gvdnet.dk 
  
 Jane Schultz 4094 2626 
 jaka@mail.dk  

Senest 8 dage før arrangementer 
og meget gerne pr. mail 

AFLYST

mailto:elsebeth.f.larsen@gmail.com

