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Jubilæums Jul! – Eller mere rigtigt 
– Jul i jubilæumsåret! Og sådan er det 
jo – vi runder jubilæumsåret af, når 
vi har været igennem julehøjtidelig-
hederne.
I de gode gamle dage var ”Ved 
julelampens skær” et næsten 
sikkert islæt i familiernes 
jul. Måske kunne det være 
en rigtig sjov og god tanke, 
at DAK’s 90 års jubilæums-
skrift for DAK’s medlems-
familier blev fundet frem 
og kom med i tilbageblik-
ket - både for jubilæumsåret, 
men også for de mange, mange 
oplevelser, som årene tilbage bæ-
rer med sig af gode oplevelser i DAK. 
Mange af klubbens medlemmer har 
jo i rigt omgang været en del af histo-
rierne. Og kunne det ikke være helt 
naturligt, at Jubilæumsskriftet, som 
fortæller om så mange gode år i DAK, 
kunne være en fin gaveidé til familie 
og venner til jul.

DAK og dens medlemmer har båret de 
mange aktiviteter i jubilæumsåret fint 
og flot igennem.

Fra Dansk Amerikansk Klub til vore 
sponsorer: TUSIND TAK.
Året �0�� er DAK’s jubilæumsår. 

Mange spændende aktiviteter har al-
lerede sat sit præg i en grad, så de 
mange deltagere i arrangementerne 
har uforglemmelige indtryk med sig i 
deres erindring.

Men ”prikken” over det hele blev 
DAK’s 90 års jubilæumsskrift. Fra 
beslutningen om et jubilæumsskrift 
blev taget, til det håndgribelige resul-
tat forelå, bød sig mange tunge, men 
også spændende udfordringer og her, 
som i så mange andre projekter, meld-
te sig opgaven: Hvordan får vi det hele 
finansieret?

DAK er så heldige at have opbakning 
om hele sin grundidé i arbejdet for de 

Præsidentens jule- og nytårshilsen
Ved årets første arrangement, Fiske-
spisningen, fik vi startet flot op med 
underholdning af Klarup Pigekor. 

Koret fik ved dette arrangement 
meddelelsen om, at de var 

udtaget til støtte fra DAK’s 
Jubilæumsfond til en stu-
dierejse til Californien, 
USA.

Årets generalforsamling 
var, som hidtil, et arran-
gement med en seriøs og 

forpligtende dagsorden, 
krydret og fulgt op med 

hygge og fællesskab i lo-
kalerne Under Broen i Nør-

resundby.

Selvom forsommeren ikke bød på alt 
for megen sol, så blev der igen i år 
arrangeret sommerudflugt. Det blev 
en spændende og hyggelig dag med 
besøg i Sømosen, efterfulgt af fælles 
frokost på ”St. Faldt” med afslapning 
inde og ude (læs mere inde i bladet).

Og så bankede 4. juli dagene på! En 
stor tak til alle de mange, som bidrog 

med alt det praktiske og med deres 
deltagelse i arrangementerne. Nogle 
uforglemmelige dage, som I kan læse 
mere om inde i bladet.

Et langt jubilæumsår �0�� – ja, men 
den præcise jubilæumsdag var altså 
den �6. august! Derfor blev DAK’s 
egentlige jubilæumsfest gennemført 
den �8. august på Skydepavillionen. 
Tusind tak til alle som bidrog og del-
tog. Læs mere om jubilæumsfesten 
inde i bladet.

Lige nu er vejr og vind rigtig træls 
– det er så sandelig blevet efterår. Ju-
len og nytåret er tæt på med de mange 
gøremål i familierne.

Tak til alle samarbejdspartnere for et 
godt og nyttigt samarbejde i �0�� med 
ønsket om i det nye år at kunne fort-
sætte støtte og fællesskab.
Til alle DAK’s medlemmer og fami-
lier sender jeg ønsket om en glædelig 
jul og et godt nytår.

Jens Søndergaard
Præsident

Tak til vore sponsorer

dansk-amerikanske relationer. Vi hen-
vendte os til nogle af egnens kendte og 
stærke virksomheder om støtte og der 
var et glædeligt og positivt tilbagespil 

i form af betydningsfulde sponsora-
ter. Uden hvert af sponsoraterne havde 
hele projektet om 90 års jubilæums-
skriftet været umuligt.

Fra DAK til

• SPAR NORD BANK

• SYDBANK

• NØRRESUNDBY BANK

• EJENDOMSMÆGLERNES FOND

en stor tak for jeres støtte. I har bi-
draget til, at 90 års jubilæumsskriftet 
blev til virkelighed – til glæde for de 
mange, som har brug for et afsæt til 
fremtiden.
TAK.

Dansk Amerikansk Klub
Jens Søndergaard
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Søndag den �. juni mødtes 
�0 medlemmer af Dansk 
Amerikansk Klub ved par-
keringspladsen ved Sømo-
sen i Dronninglund Stor-
skov.

Vejret var godt - solskin fra 
en blå himmel, men ikke de 
store varmegrader.

Humøret fejlede ikke noget 
og præsident Jens Sønder-
gaard bød velkommen til 
denne dag og fortalte om, 
hvordan han var kørt til Thorup for at 
finde en, som vidste noget om Sømo-
sen og som ville fortælle for os.

Han mødte Marianne og hun sagde, ja, 
det vil jeg gerne – og det var en yderst 
kompetent guide vi dermed fik.
Som sagt ligger Sømosen i den sydli-
ge del af Dronninglund Storskov, inde 
i de høje bakker i Jyske ås.

Denne noget afsides beliggenhed til-
trak en række farende folk og deres 
familier. De bosatte sig i jordhuler og 
primitive hytter rundt om mosen. Om 
sommeren var disse tilflyttere på rejse 
rundt i landet, og om vinteren boede 
man så her.

Efterkommere af disse farende folk, 
som tog ud og optrådte med cirkus og 
tivoli,  gemmer navne som Benneweis, 
Enoch, Mundeling og Hertzberg.

Forfædrene til ”De rejsende”, som op-
rindelig slog sig ned i Sømosen, kom 

Sommerudflugt til Sømosen

sikkert fra Sydeuropa som flygtninge 
fra �0-års krigens rædsler.
De tjente først til føden ved at lade sig 
hverve som soldater i den danske kon-
ges regimenter, og skulle så bevogte 
rigets sydgrænse i hertugdømmerne 
Slesvig og Holsten.

Aftalen med kongen var, at de i freds-
tid skulle være til rådighed for øvelse 
og eksercits i nogle dage. De øvrige 
dage kunne de bruge til at tjene en 
ekstra skilling.
Dette foregik oftest ved, at de gik 
rundt i området som skærslippere, 
musikanter og gøglere.

I slutningen af �800-tallet fandt kon-
gen ud af, at det var billigere at erstatte 
de hvervede soldater med udskrevne 
danske bønderkarle - og værnepligten 
blev indført.
Pludselig stod flere hundrede ”solda-
ter” uden arbejde og med både kone 
og børn at forsørge. Den eneste mu-
lighed var landevejen.

Nogle familier drog sydpå, 
men en hel del valgte at 
rejse nordpå. En gruppe på 
omkring �0 familier – vel 
nok de bedre fungerende 
og med en stolt holdning 
sagde: Vi, vore forfædre og 
bedsteforældre har tjent den 
danske konge, vi har dansk 
regimentpas, så vi er danske 
og drager op i det egentlige 
Danmark, og forsøger at 
skaffe os et levebrød.

Det var nogle af disse fami-
lier, der drog helt op til Limfjorden og 
endte i Sømosen.

Byen Dorf, ikke langt derfra, er netop 
den tyske betegnelse for en landsby. 
Ja, det var en meget spændende for-
tælling og en herlig travetur rundt om 
mosen, som kun kan anbefales. Denne 
dag var skoven så smuk og forårsgrøn, 
så det var en oplevelse at være der.
Efterfølgende kørte vi alle til St. Faldt, 
hvor vort præsidentpar bor, og vi blev 
budt hjerteligt velkommen.

Alle blev placeret ved de flotte borde, 
og vore medbragte drikkevarer kom 
frem. Der blev budt velkommen til 
bords og sunget inden frokostbuffeten 
bliv indtaget.
Inden kaffen og lagkagen blev serve-
ret, var der tid til en travetur i have og 
mark og fra gårdens højeste punkt var 
der frit udsyn over Kattegat.

Tak for en herlig dag med godt sam-
værd!

Redaktøren
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Det årlige Garden Party blev traditionen tro afholdt 
i fin stil i Aalborgs ældste bygning og tilhørende 
have, Aalborg Kloster. Da året �0�� markerer Dansk 
 Amerikansk klubs 90 års jubilæum, fik festen et 
 ekstra løft og var på alle måder en stor succes.

Der blev i år uddelt et jubilæumsskrift til DAK 
medlemmer. Et imponerende tidsskrift som Inger 
Østergaard fra DAK’s bestyrelse har sammensat og 
redigeret. DAK poloshirts (sponseret af Tee-Jays i 
Svenstrup) blev introduceret og solgt for kr. �75,- 
pr. stk.

Med sol fra en skyfri himmel var der masser af ak-
tivitet i den smukke klosterhave, som var udsmyk-
ket på sædvanlig festlig vis. DAK’s gæstebog re-
gistrerede �40 deltagere til arrangementet, som var 
en god blanding af hjemkomne dansk-amerikanere 
og lokale. Det var åbenlyst, at det gode vejr og den 
smukke klosterhave var den helt perfekte kombina-
tion for de fremmødte gæster, som minglede og hyg-
gede sig sammen. DAK præsident Jens Søndergaard 
åbnede festen med en velkomsttale (både på engelsk 
og dansk).

Garden Party 2012

Traditionen tro leverede flyvestation Aalborgs 
Brassband god musik til arrangementet. Som tak 
for DAK’s delvise sponsorat af en turne i USA, op-
trådte Klarup pigekor med et imponerede repertoire 
af sange, som blev vel modtaget af gæsterne.

Som opfølgning på sidste års succes, blev der igen 
i år serveret traditionel dansk kagemand, som åben-
bart passede fint til serving af øl, sodavand og vin. 
Man kunne tydeligt mærke den gode kemi mellem 
lokale Aalborggensere og gæsterne, hvoraf mange 
var kommet fra USA for at teltage i Rebildagenes 
�00 års jubilæum og DAK 90 års jubilæum.

Tak til alle for et rigtigt godt Garden Party
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I et jubilæumsår er det vigtigt at 
stoppe op – se tilbage på nogle af de 
bærende og stærke kvaliteter, som 
har været kendetegnende for Dansk 
Amerikansk Klubs synliggørelse af 
båndende mellem det danske og det 
 dansk–amerikanske.

For 84 år siden blev den første 
”Borgmester for en dag” udnævnt. 
Siden har der, med få års undta-
gelse, hvert år været en ny ”Borg-
mester for en dag”. Fælles for dem 
alle har været, at de er udvalgt og 
beæret med titlen for deres ind-
sats for at dyrke og udbygge ven-
skabsbåndende mellem Danmark 
og USA.

Jubilæumsåret �0�� var en unik 
mulighed for at samle flest mulige 
af de nulevende ”Borgmestre for 
en dag” til et fælles arrangement. 
Den �. juli havde DAK inviteret 
�6 ”borgmestre” til ”Borgme-
stermøde” på Rådhuset, Gl. Torv 
i Aalborg. ”Borgmestermødet” 
blev indledt med samling til et 
kort borgmestermøde i byråds-
salen, hvor præsidenten for DAK 
bød velkommen og fortalte om 
borgmestermødets formål og plan-
lagte forløb. Herefter blev mødets 
dirigent, præsidenten for Mayors 
Club, Peter Ørum, overladt at styre 
debatten og de mange tilkendegi-

Borgmestermødet d. 2. juli 
 på Rådhuset, Gl. Torv

velser fra ”borgmestrene”. Fælles 
for denne del af borgmestermødet 
var, at alle udtrykte glæde og tak-
nemmelighed for at have fået den-
ne mulighed for at kunne mødes 
og alle lovede at fortsætte virket 
for de dansk – amerikanske ven-
skabsbånd.

Borgmester Henning G. Jensen 
blev på mødet hædret med titlen 
”Overborgmester” for de forsam-
lede ”borgmestre”. Henning G. 
Jensen udtrykte sin glæde og stolt-
hed over – dels at gense de mange 
”borgmestre”, som han jo igen-
nem mange år har været med til at 
beære med titlen og dels stolthed 
over at være en del af et så stærkt 

funderet islæt i det dansk – ameri-
kanske arbejde.

Mødet i byrådssalen var på samme 
tid fyldt med humør og glæde samt 
en højtidelig stemning.

Efter mødet var alle deltagende 
”borgmestre”, deres ledsagere 
samt en mindre kreds af særligt 
indbudte, deltagere i en let mid-
dag på Rådhuset.

Hele arrangementet, der blev flot 
støttet af Aalborg Kommune, vil 
helt sikkert være noget, som vil 
blive husket.

Jens Søndergaard
Præsident
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DAK’s frokost den �. juli på Hotel Hvide Hus, ”Borgmester-
frokosten” var et rigtigt flot arrangement. 

I år var hele arrangementet præget af, at DAK markerede sit 
90 års jubilæum. På den ene side var skabelonen for frokosten 
som tidligere år, men samtidig var der indlagt ting, som skulle 
høre jubilæumsåret til. Det blev en herlig frokost! 

Langt over �00 deltog i frokosten – alle i feststemning i festlige 
rammer og med et fantastisk islæt af dansk – amerikanere, som 
i antal var langt over det, vi har oplevet i de seneste mange år.

Efter præsidentens velkomsttale tog Karin Færløv over som 
toastmaster for frokosten – og hun løste opgaven i sin varme og 
imødekommende stil, men samtidig med et sikkert overblik og 
styr på de mange ting, som skulle med i løbet af frokosten.

Borgmester Henning G. Jensen var igen i år på toppen og bi-
drog på sin herlige, gemytlige måde til, at udnævnelsen af 
”Borgmester for en dag” forløb flot og tilpas højtidelig. ”Borg-
mester for en dag” blev i år Le Roy Hansen, distriktsdommer 
i staten New Jersey. Le Roy Hansen har i et antal led bagud 
stærke bånd, som udspringer fra Syd – Midt og Nordjylland. 
Hans bedsteforældre udvandrede i sidste del af �800-tallet. Le 
Roy Hansen har en beskeden udstråling, men er en mand med 
en skarp hjerne og et dybt stikkende vid om tingene.

Ambassadør Laurie S. Fulton var inviteret til frokosten, men 
måtte ”helgardere” sit travle program med et ”desværre” til at 
være med i frokosten. Få dage før frokosten åbnede ambassa-
døren op for en mulig ”delvis deltagelse” – og sådan blev det 
og pludselig stod ambassadøren der! FLOT, at hun fandt tiden 
til at komme og hvor var det rart at have hende med. Hun er en 
pryd for et godt arrangement.

Årets tale for USA var lagt i hænderne på ejendomsmægler 
Niels Guldbjerg, Nybolig Erhverv. Niels havde valgt at fortælle 
om sine oplevelser og minder om ca. �0 år i USA og i særlig 
grad om, hvordan hele hans private og personlige forløb havde 
været. Niels rundede af med at udtrykke glæde og taknemme-
lighed for �0 spændende og gode år i USA og satte også ord 
på, hvorfor han valgte at bryde af og tage hjem – permanent. En 
tale der fik fat i medleven og følelserne hos de fleste. 
Tak for en flot tale, Niels.

Vel styret af Karin Færløv og med akkompagnement af Erik 
Flensted til de udvalgte sange, nåede vi frem til de afsluttende 
ord fra præsidenten. Herefter overtog Mayors Club og selskabet 
gik til plantning af et træ i ”Borgmesterlunden” i Kildepar-
ken. 

Jens Søndergaard
Præsident

Dansk Amerikansk Klubs frokost d. 3. juli 2012

”Borgmesterfrokosten”

 3 gamle Herlovianere:
Eks. Mayor Kristian Castenskjold , Los Angeles og Daniel og Joakim

USA ambassadør Lorrie S. Fulton

Nyudnævnt "Borgmester for en dag" Le Roy Hansen og frue

Glade gæster fra USA: Gracie Lerno med sin datter,
de gæstede Jytte Agerbak Lyngaa og Stig Thornson
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Henning G. Jensen has announced 
that he in the not so distant future 
will be stepping down as the major 
of Aalborg. In the few short years 
that I have been back to my home 
town, I have come to realize what 
a great leader and representative 
you have been for this city. I beli-
eve that you (despite your political 
affiliation) will go down in history 
as one of greatest majors of this 
City.

Last year we were blessed with a 
great speaker – the director of our 
local art museum. She made some 
great parallels between European 
and American art – it was an out-
standing speech.

I have chosen to tell a portion of 
my own personal story – with a 
little inspiration from a Hollywood 
script – a story of love, action and 
a happy ending. 

I am 54 years old and have lived �� 
of my life in the USA. I Came back 
to Aalborg in �009 and work today 
as a commercial real estate broker 
here in town.

My childhood and upbringing is 
by no means unique - I was born 
in a small town called Aalestrup 
about �5 miles south of Aalborg 
and came to Aalborg when I was 8 
years old. My parents had divorced 
when I was quite young so it was 
my brother, my mother and I that 
got a fresh start in an apartment in 
Aalborg. At age �� my mother re-
married and we moved to my step-
father’s house in Vodskov, a small 
suburb north of the city. I had a 
very good and middleclass child-
hood. I had a loving mother and a 
kind and good stepfather. Played 
sports (and was quite a good soc-
cer player) and learned to work and 
make my own money.

I had for years been fascinated by 

everything I saw and heard about 
from the United States. The movi-
es and television shows, the music. 
President Kennedy, the big cars, 
the beautiful landscapes, Muham-
mad Ali and all the discussions 
about the Vietnam War and race 
riots in the �960’s – all to me very 
interesting although I really didn’t 
know what it all meant. All this 
combined with what I had learned 
in history –My grandfather always 
told me, that had it not been for the 
USA and their brave soldiers in the 
second world war – Europe would 
most likely have been a different 
place.

So, during the last year of Danish 
high school, I applied to become an 
exchange student at a high school 
in Germantown New York. This is 
a small town about �40 miles north 
of New York City in the Hudson 
Valley. Luckily for me I was ac-
cepted and a family to host my stay 
was found. In July of �975 I kissed 
my girlfriend Grete and my family 
goodbye and left for the USA. My 
first year stay in the USA turned 
out to be a FANTASTIC experi-
ence. What really touched me was 
the openness and kindness of just 
about all the people I met. 

My host family was a middle class 
family where the father worked for 
the state police and the mother was 
a school bus driver. They had 4 kids 
and lived in a modest house on the 
outskirt of town. I was treated as 
one of the family from day one. 

There are two specific things that 
I never forget:

• My host mother driving from 
house to house to get signatu-
res so that people would vote 
for the school budget so that no 
sports programs would be eli-
minated and so I and her two 
oldest kids could play soccer.

• My host mother send me to Flo-
rida to visit her relatives so that 
I would see another part of the 
USA and as the send me off, 
she handed me a valet with a 
crisp �00 dollar bill in it.

There were many others but these 
two experiences to this day stands 
clear in my mind. 

I met a lot of really good people 
and was so impressed with every-
thing I saw. During my stay I was 
invited to a local community col-
lege to play soccer and the coach 
who was an immigrant from Hun-
gury planted a little seed (thought) 
in my head: he said: “ why don’t 
you come and play soccer for me 
here at the college? I will help you 
get an education and if for some 
reason you don’t like it here, I 
believe you will have yourself an 
education that you can use all over 
the world”

I started college at Ulster County 
Community College in Stone 
Ridge New York I the summer of 
�977. After two national cham-
pionships in soccer I was drafted 
into the professional soccer lea-
gue that at that time was called the 
NASL. These were the days when 
Pelé, Beckenbauer and others were 

Dansk Amerikansk Klubs frokost d. 3. juli 2012

”Borgmesterfrokosten”
Tale til Borgmesterfrokosten 2012

Niels Guldbjerg
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playing for the New York Cosmos 
and introducing the game of soc-
cer on the professional level to the 
USA.

I was very fortunate, although I 
was never a star; I got to play 7 
seasons as a professional soccer 
player and got to play against 
many of my childhood heroes. 
Also got to see a large part of the 
USA and Canada and got to meet 
many great people.

When my soccer career was over 
I became involved in real estate 
and settled in New Jersey. Back 
in Denmark my grandfather and 
my father had both been real esta-
te brokers so it was natural for me 
to have an interest in this field. I 
started in real estate sales, then 
management and finally I became 
a commercial real estate appraiser. 
I worked as a partner with Otteau 
Valuation for �� years up until Oc-
tober of �009.

I noticed a change in my life when 
I in �005 came back to Denmark 
to celebrate my mother’s 70th birt-
hday. We had a nice party for my 
mother and I felt a strong connec-
tion to my family. It was on the 
flight back home that I decided that 
I going forward would want more 
Denmark in my life. My brother 
had passed away some years ear-
lier and I was the only one who 
could look after my parents as they 
started to get up in years. With a 
busy job I had no idea how this 
was going to happen but I knew it 
needed to happen somehow.

Then one strange thing happened 
in October �006. At my work I get 
an e-mail from my old girlfriend 
from Denmark. That beautiful girl 
I kissed good buy back in �975. 
It was just a simple note that in-
quired if it in fact was me she had 
found. Soon thereafter we started 
writing each other e-mails on a 
regular basis. This led to some 
phone calls and in �008 when I 
was home visiting my parents we 

decided to meet. As they say: The 
rest is history - I moved back to 
Aalborg in �009, and Grete and I 
have purchased a home in our old 
home town. Today I am working 
as a commercial real estate broker 
in Aalborg. And my journey has 
come full circle.

Lessons from the USA 
• One in particular that I shall ne-

ver forget: Ron Lovell from Mi-
chigan. Ron had been partially 
paralyzed as a teenage boy in a 
freak accident. Despite his han-
dicap he was extremely athletic, 
was married and had adopted 
to young boys. Additionally he 
was coaching his boys soccer 
team, and was a member of Big 
Brothers of America where he 
gave of his time every week. 
He taught me what it means to 
be a true giver and that there is 
never any reason to feel sorry 
for yourself. He inspired me to 
become a big brother when I la-
ter moved to New Jersey – and I 
view one of my greatest achie-
vements as a human being the 
reward I received back in �986 
as Big Brother of the year in 
New Jersey. Thank you Ron 
Lovell wherever you might be.

• One of the many things that I 
have taken to me from America 
are:

• I have always been fascinated 
by the general positive attitude 
and belief that tomorrow will 
be better than today. 

• Friendliness and openness of its 
people

America’s greatest gift 
to the planet:

• Many of our young people for-
get that the concept of demo-
cracy was born in �776 in the 
form of the constitution of the 
USA. And today there are only 
a handful of countries on the 
globe that have not incorpo-

rated this form of government 
for their people.

New Age Thinking
• I also believe that the concept 

of positive thinking and the 
science of success was born in 
the USA in the form of a young 
Appalachian man named Na-
polion Hill. In �9�7 Hill wrote 
the world famous book “Think 
and Grow Rich” – today this 
book has sold over �5 million 
copies. . "What the mind of 
man can conceive and believe, 
it can achieve" is one of Hill's 
hallmark expressions. His book 
and others that followed created 
a movement in the USA around 
the concept of positive thin-
king, self- improvement and 
spirituality that today is taking 
the world by storm.

• People like Anthony Robbins
  Dennis Weatley
  Wayne Dyer
 Depak Chopra - and many 

others are teaching the concept 
of positive thinking, self-de-
velopment, healthy living, spi-
rituality all over the globe.

• Here in Denmark, we have our 
own sensation. A young man 
from the USA named Chris 
McDonald. He is currently one 
of the most popular public spea-
kers, traveling around the coun-
try teaching the Danes about 
healthy living, positive mental 
attitude and how to practice 
kindness.

These people are making the world 
a better place.

These are not new concepts – many 
are from the grand old book – but 
they are being reborn all over the 
globe.

This i believe is another of ameri-
kas great contributions to the wor-
ld – and for that i am personally 
very greatful.

Thank you!
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Kære Jens Søndergaard:
 
Allerførst tusind tak for de dejlige 
D.A.K. dage i Aalborg. Oplevelser 
for livet!!
 
Dernæst til lykke med valget som 
Præsident for D.A.K. For mig at se 
det rigtige valg.
Der er jo her en strålende Østergaard 
post og legende at efterfølge. 

En opgave du har klaret med "bra-
veour". Garden Party og Borgmester 
frokosten er jo en årelang, stor og flot 
tradtion. I år ingen undtagelse.

90-års jubilæt blev, med Inger Øster-
gaard's jubilæumsskrift og diverse 
sammenkomster fejret på strålende 
og behørig vis. 

En ganske særlig oplevelse var det at 
samtlige tilstedeværende "Borgmestre 
for en dag" blev hædret på Rådhuset, 
endda i byrådets stole under ledelse af 
Aalborgs Borgmestre: Kaj Kjær, Hen-
ning G. Jensen, Rebild Præsident Karl 
K. Nielsen, Rebild Vice Præsident Pe-
ter Ørum, tidligere D.A.K Præsident 
Egon Østergaard og sidst men ikke 
mindst du, som intiativtager til det 
højtidelige møde.
 

En enestående, og så vidt vides, før-
stegangs begivenhed i D.A.K.'s histo-
rie. 
 
Med tidligere solide D.A.K. bestyrel-
sesmedlemmer og nutiden's effektive 
bestyrelse er det et foretagende, der 
trygt kan se fremtiden i møde og byg-
ge videre på den hæderkronede fortid 
under mottoet: 

Carlo Christensens
indtryk fra dette års festligheder

"Vil selv du kende dit væsens rod, 
skøn på de skatte de efterlod". (Johs. 
V. Jensen). 
 
Vi her i det Californiske Sydland 
øsker "Held og lykke for D.A.K. i de 
næste 90 år". m

 

Sydbank støtter Dansk Amerikansk Klub

I forbindelse med Dansk Amerikansk Klubs 90-års jubilæum har SydbankFon-
den valgt at støtte udgivelsen af jubilæumsskriftet med 5.000 kroner. 

SydbankFonden støtter hvert år en række foreninger og lokale ildsjæle. Generelt 
er der ingen grænser for, hvad man kan søge om penge til, men SydbankFon-
den tilgodeser som udgangspunkt projekter, der har fællesskabet for øje. Netop 
fællesskab og traditioner er nøgleord i Dansk Amerikansk Klub, og derfor er 
regionsdirektøren for Sydbank Nordjylland, Laurits Brandt Andersen, glad for 
at kunne hjælpe jubilæumsskriftet godt på vej.

Dansk Amerikansk Klub har en lang og traditionsrig historie bag sig, og vi er 
glade for at kunne give en hjælpende hånd. Klubben gør et stort stykke arbejde 
for at styrke båndene mellem Danmark og USA, siger han.   
Laurits Brandt Andersen ønsker samtidig på Sydbanks vegne Dansk Ameri-
kansk Klub et stort tillykke med jubilæet.

Dødsfald

Tidligere ”Borgmester for en dag”
Henning O. Petersen

Sonoma, Californien er død �. juni �0��.

Henning O. Petersen og fru Lis var gen-
nem mange år trofaste gæster i Rebildda-
gene. �. juli år �000 havde han den store 
ære og glæde at blive udnævnt til "Borg-
mester for en dag".

I �009 havde han den store sorg at miste 
sin kære Lis, hustru i 60 år.

Henning O. Petersen blev 86 år gammel.

Æret være hans minde

Sydbanks regionsdirektør Laurits Brandt Andersen overrækker checken med de 5.000 
kroner fra SydbankFonden til Dansk Amerikansk Klubs præsident Jens Søndergaard. 



Danish American News nr. 80 . December 2012

�0 

I august for 90 år siden stiftedes Dansk 
Amerikansk Klub i Aalborg. Siden da 
er de runde fødselsdage i klubbens hi-
storie blevet markeret mange gange 
ved festlige arrangementer. Således 
skulle 90-års dagen i år ikke være no-
gen undtagelse, så den �8. august blev 
der inviteret til jubilæumsfest. 

På en af sommerens allervarmeste af-
tener deltog 6� af klubbens medlem-
mer - det blev en festlig aften. Restau-
rant Skydepavillonen dannede således 
de bedste rammer. Festligt påklædt 
blev gæsterne modtaget af Det Nørre-
jyske Drabantkorps i flotte renæssan-
ceuniformer, hvorefter man samledes 
i pejsestuen.

Da præsident, Jens Søndergaard, 
havde budt velkommen, gik mange 
udenfor for at nyde velkomstdrinken 
i det gode vejr, og snart blev man bedt 
om at gå til bords. I det dejlige lokale 
med udsigt over byen og Skovbakkens 
grønne træer, var der dækket op ved 
smukt pyntede runde borde.

Jens Søndergaard gav et rids af DAK's 
historie. I aftenens løb blev der holdt 
taler af præsidenten for Rebildselska-
bet, Karl. K. Nielsen, Morten Jakob-
sen, Karin Færlov og Birgitta Fiedler, 
som alle berettede om deres person-
lige tilknytningsforhold til Amerika. 

Under den fine tre-retters middag med 
tilhørende gode vine spillede Bang 
og Lundtoft's orkester fint og dæm-
pet. Der blev sunget dejlige danske 
sange. 

Niels. V. Guldbjerg var aftenens toast-
master, som styrede os sikkert gen-
nem middagen, hvor stemningen var 
helt i top.

Kaffen blev nydt i det tilstødende lo-
kale, og samtidigt blev der spillet op 
til dans. Inden længe var dansegulvet 
fyldt, og det var det, indtil vi alle dan-
nede kreds og sang ”Skuld gammel 
venskab ren forgå ”.

Festen sluttede med servering af nat-
mad. Alle var enige om, at nu glædede 
vi os til �0��, hvor DAK jo bliver �00 
år, så på glædeligt gensyn! SM

DAK`s 90 års Jubilæumsfest
lørdag d. 18. august 2012
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D.A.K.Aktivitetskalender 2013

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

D
A
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AMERIKANSK

KLU
B

D.A.K.

Prisjusteringer
P.g.a. de høje portoudgifter, vil meddelelser vedrørende arrangementer i 
klubben kun blive oplyst i Danish American News, og da bladet kun udsen-
des � gange om året, vil der kunne blive mindre prisjusteringer, hvis ikke det 
enkelte arrangement er færdigforhandlet, ved redaktionens afslutning.

Generalforsamling
Fredag d. 15. marts 2013 

kl. 19.00 
i Kulturbroen 

Strandgade �, Nørresundby 
(under Limfjordsbroen)

Bemærk: 
Der startes med spisning 
før generalforsamlingen.

Der serveres: 
Luksus stjerneskud 

med øl - vin og vand.
Pris kr. �00,- 

Generalforsamling afholdes 
ca. kl. �0.00 

hvorunder der serveres 
en kop kaffe.

Forslag, der ønskes behandlet 
under evt., bedes fremsendt til 

præsident 8 dage før!

Efter generalforsamlingen 
vil der være et kulturelt indslag. 

OBS! Husk tilmelding til alle arrangementer
 Inger Østergaard ..................98 �7 05 �� 
  Charlotte Fogtmann .............98 �� 0� 05
 Sonja Martens ......................98 �� �� 96

 Senest 8 dage før arrangementer og meget gerne på mail

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

Vicepræsident
Charlotte Fogtmann ..  98�� 0�05
Jack4@stofanet.dk 
 
Kasserer
Bjarne Jakobsen ......... �0�� 70�0
bjarne@bajak.dk

Sekretær
Sonja Martens ............ 98�� ��96
martens.sonja@gmail.com
 
Redaktør / Kontaktudvalg
Inger Østergaard ......... 98�7 05��
ingerogegon@mellembroerne.com

Connect-udvalg
Niels Voigt Guldbjerg . 5��8 9�04
AAB.�958@live.com

Karsten Bendixen ....... 98�� 9�6�
Kbendix@klarupnet.dk

Fiskespisning
Fredag d. 15. februar 2013

kl. 18.30
Marinestuen, Vestre Fjordvej 79

9000 Aalborg
Kogt torsk med alt tilbehør

� øl + � snaps og kaffe /småkager
Pris kr. 265,-

Sommerudflugt
Søndag d. 26. maj 2013

Reserver datoen nu!
Program udsendes senere!

Fotos:
Jørgen Nøhr
Kurt Randorf
Bjarne Jacobsen 
m.fl.
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Den 4. torsdag i november, thanksgiving day i USA, 
afholdt Dansk Amerikansk Klub i Aalborg traditionen 
tro en herlig middag på Park Hotel.

76 medlemmer var mødt op og en dejlig stemning 
bredte sig helt fra start. Medlemmerne så frem til atter 
at mødes, og få den dejlige kalkun denne aften.
Præsident Jens Søndergaard bød velkommen over 
velkomstdrinken, først til æresmedlemmer, nye med-
lemmer som var med for første gang, og til alle klub-
bens trofaste medlemmer.

Vel placeret ved de smukt pyntede borde startedes 
aftenen med en sang. 

Thanksgiving dinner på Park Hotel

Kalkunen blev serveret og som tidligere år levede den 
helt op til alles forventninger.
Sigurd Mullers nye julevin �0��, blev serveret til.
Efter endnu en sang var der indslag af Anne Lise 
Knudsen, som i sommer havde fundet og købt en 
lille bog ved Abbe Pieres Klunsere, om kvinden der 
lånte 800 dollar i sin bank, for at opfylde sin drøm 
om endnu engang at komme til Danmark og deltage 
i en Rebild-fest.
Et herligt tidsbillede fra halvtredserne.

Så var det tid til dessert - Romfromage, skøn – rigtig 
lækker !

Under kaffen var der underholdning af Trolle Henrik-
sen, som fortalte om sit liv med jazz-musik gennem 
mange år og til sidst gav Trolle nogle numre på den 
medbragte trompet.

Herefter var det tid for præsidenten at sige tak for en 
god aften, og ønske alle en rigtig glædelig jul.

Endnu en dejlig aften i DAK.
Redaktøren


