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Program for 4. juli dagene
Tirsdag den 2. juli
09.00-11.00 Billetsalg og billetudlevering på Hotel Hvide Hus ved Rebildselskabet.
10.00-12.00 Dansk-Amerikansk Klubs Garden Party i Aalborg Klosters have.
12.45 Transport fra Radisson BLU Lim#ord Hotel til Picnic tur/retur. Billet kr. 100,-
13.00 Transport fra Hotel Hvide Hus til Picnic tur/retur. Billet kr. 100,-
13.30-16.00 Rebildselskabets Picnic i haven ved Top Karens Hus i Rebild Bakker. Billet kr. 185,-
16.30 Transport fra Rebild til Aalborg.
 
Onsdag den 3. juli
09.30 Optagelse i Chr. IV’s Laug i Duus Vinkjælder i Aalborg. Kr. 300,- pr. person.
11.00 Borgmester-reception på Aalborg Rådhus.
12.30 Dansk Amerikansk Klubs frokost med udnævnelse af ”Borgmester for en dag” på Hotel Hvide Hus 
(dørene åbnes kl. 12.15). Billet kr. 320,- (inkl. 1 snaps + 1 øl/vand).
15.15-16.00 Den nyudnævnte Borgmester planter et træ i Borgmesterlunden i Kildeparken
18.15 Bus fra Comwell Rebild Bakker til Gallamiddag i Aalborg. Pris t/r: kr. 100,-
19.00 Gallamiddag i Aalborg Kongres & Kultur Center. Pris: kr. 495,-
00.45 Bus retur til Comwell Rebild Bakker.
 
Torsdag 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 Lim#ord Hotel til Rebildfesten tur/retur. Billet kr. 100,-
09.30 Transport fra Hotel Hvide Hus til Rebildfesten tur/retur. Billet kr. 100,-
10.00-10.40 Friluftsfamiliegudstjeneste i Rebild Bakker (kr. 100,- incl. Rebildfest)
10.45-16.30 ”Little Rebild”– et arrangement for hele familien, hvor børnene kan grave efter guld, møde 
cowboys og indianere og meget mere. (kr. 100,- incl. Rebildfest)
11.30 Rebildselskabets Teltfrokost med musik og sang. Billet kr. 325,-  Pris inkl. 1 øl el. vand, 2 snapse og 
kaffe samt billet til Rebildfesten.
 
REBILDFEST
14.00-16.30 Amerikansk og dansk hovedtaler, musik. Entré: kr. 100,-. Børn u/12 år gratis adgang. Fri entré 
til Blokhusmuseet.
17.00 Det store telt er åbent. Musik og underholdning og mulighed for at købe mad, snacks og drikke- 
varer. Priser oplyses på dagen.
17.00 De første busser returnerer fra Rebild til Aalborg.
20.00 De sidste busser returnerer fra Rebild til Aalborg.
 
Fredag den 5. juli
12.15 Transport fra Radisson BLU Lim#ord Hotel til medlemsmøde tur/retur. Billetter á kr. 100,-
12.30 Transport fra Hotel Hvide Hus til medlemsmøde tur/retur. Billetter à kr. 100,-
13.00 Rebildselskabets medlemsmøde på Comwell Rebild Bakker. Sommerbuffet inkl. 1 øl/vand og kaffe. 
Billetter á kr.180,-
16.30 Transport fra Comwell Rebild Bakker til Aalborg.

  4. juli servicebureau
Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 

Aalborg
Tlf. 2332 6669

SAS Radisson BLU, Ved Stranden 
14-16, Aalb0rg
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Præsidenten
Kære venner – vinteren er ovre for denne gang og sommeren er om os – måske 
indtil nu i en lidt kølig udgave, men vær sikker, - sommer det er det. Og mange 
spændende arrangementer i Dansk Amerikansk Klub har brug for en god og herlig 
sommer. Og helt privat trænger alle i Danmark snart til at opleve en rigtig god 
sommer.

Den 4.  maj om aftenen afgik klubbens mangeårig Æresmedlem Elias Nielsen ved døden. Elias blev bisat 
fra Almen Kirkegaard`s Kapel den 10. maj. Vi vil mindes Elias for hans mange år i DAK. Engang meget 
aktiv i klubbens bestyrelse og dens virke. På det sidste blev han nødt til på grund af sit helbred at lade 
det være ved gode tanker for klubben. Vore tanker går til Elias efterladte hustru, børn og børnebørn. 
Æret være hans minde.

Året 2013 første arrangement var Fiskespisningen. Det blev en herlig og fornøjelig aften på Marinestuen, 
hvor den traditionelle  torsk med alverdens tilbehør blev nydt i fulde drag. Tak for den gode opbakning 
om dette arrangement.

Så blev det tid for den årlige generalforsamling. Det er jo på samme tid en alvorlig og fornøjelig affære. 
Det alvorlige er jo, at vi skal sikre os at bestyrelsen i det forgangne år har levet op til sin opgave og at vi 
har en fornuftig økonomi med os, - og endelig, at klubbens bestyrelse har posterne besat med driftige 
personer. Det fornøjelige er kendetegnet ved DAK`s varemærke: - lysten til at være sammen og nyde 
hinandens bidrag til fællesskabet i DAK. Og det gjorde vi bestemt og ved denne generalforsamling.

En gang imellem må vi også klare at afslutte noget stærkt og godt. På generalforsamlingen måtte vi 
takke af med Inger Østergaard, både som bestyrelsesmedlem og som mangeårig redaktør af DAK News. 
Inger fik mange velfortjente og taknemmelige ord med ved afslutning for hendes fantastiske indsats  i 
det hele taget. Jeg kan ikke undlade her at koble på, at en vidtfavnende tak skal rettes til ”Familien 
Østergaard”, Inger og Egon for deres uegennyttige og slidsomme indsats i Dansk Amerikansk Klub 
igennem mange år.

I skrivende stund gøres der klar til den årlige Sommerudflugt, som i år har et besøg på Bangsbo Fort  
som en del af sit indhold.

Og så er det 4. juli dagene. Inde i bladet vises det detaljerede program. Jeg er sikker på, at selvom vi 
sidste år var hjulpet godt af de mange jubilæer og selvom vi i år har placeret arrangementerne midt i en 
uges hverdage, så vil alle gode dansk – amerikansk sindede prioritere sin opbakning om 
arrangementerne højt.

Dansk Amerikansk Klubs to arrangementer GARDENPARTY og DAK`s FROKOST PÅ HOTEL 
HVIDE HUS (BORGMESTERFROKOSTEN)  glæder sig til at rigtig mange af klubbens medlemmer 
med venner og familie finder tid og plads til at deltage i disse to arrangementer.

Og som det afsluttende i mit indlæg – ZIGGY, en af vore mest rammende sarkastiske sandhedsguruer, 
skrev engang: -” hvorfor lave om på tingene, så er det jo ikke som det plejer.” Som alle jo ved og nu har 
bemærket, så er der med dette nummer af DAK News sket forandringer . Læs mere om dette inde i 
bladet. 

Klubbens bestyrelse har lagt mange kræfter i at få året 2013`s behov for tilpasninger til at ske med 
mindst mulig ulejlighed og gene. Vi ved, at ved forandringer er det oftest sådan at gevinsten opleves 
sidst. Derfor opfordrer jeg meget til, at alle i klubben vil stå os bi og bakke op om klubben. 

På gensyn til sommerens mange spændende arrangementer.

Præsident, Jens Søndergaard
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Danish American News - in a new way and in a new style
Kære medlemmer i Dansk Amerikansk Klub!

Når I læser dette nummer af DAK News, har I allerede oplevet det 
nye, som er sket med vort blad.

Og samtidig er det et stille håb, at I genkender DAK News, som det 
altid har været. 

DAK News har efterhånden 28 årgange med sig. I de mange år er 
der selvfølgelig sket en positiv udvikling i form af forbedringer såvel 
teknisk som redaktionelt. Men det er vitterligt – alle læsere af DAK 
News har undervejs holdt af bladet og taget den skete udvikling 
positivt til sig.

Hvorfor så den udvikling, som vi oplever nu med DAK News. 

Som i alle andre henseender i samfundet, hvor man opnår rationelle 
løsninger ved udnyttelse af de elektroniske muligheder, må DAK 
helt naturligt også med i den udvikling. I bestyrelsen har vi 
analyseret lidt på tallene omkring vort hidtidige DAK News. Nogle 
tal fra regnskabsaflæggelsen på sidste generalforsamling viser: 

- At opsætning og tryk af DAK News i 2012 beløb sig til ca. kr. 29.000,-

- At portoudgifterne ved udsendelse af DAK News beløb sig ca. kr. 12.500,-

I alt for udgivelse DAK News på den kendte måde ca. kr. 41.500,- .  Klubbens medlemmer betalte i 
kontingent samme år ca. kr. 47.500,- . Udgivelse og forsendelse af DAK News har hidtil udgjort 87 % 
af klubbens kontingentindtægt.

I lyset af de rationelle muligheder og det kendte omkostningsbillede har bestyrelsen ikke kunnet 
udsætte at træffe de nødvendige beslutninger, som skal føre os frem mod en nutidig udgivelse af DAK 
News.

Det nye DAK News vil fremover blive redigeret og udgivet af klubbens nyoprettede PR – og Info 
udvalg, hvor den elektroniske redigering foretages – vi har i startfasen en mindre udgift til lidt EDB 
faglig ekspertise. Når bladet er klar,  udsendes det på mail til alle klubbens medlemmer såvel i Danmark 
som i USA – det er gratis !

DAK News er allerede på klubbens hjemmeside og det vil det fortsat være.

Allerede til efteråret satser bestyrelsen på at lave engelsksproget udgave til vore medlemmer i USA.

Bladets opsætning og indhold vil i det meste være som hidtil !

De fleste af klubbens medlemmer har oplyst mail adresse og får bladet tilsendt elektronisk. Man kan 
læse det på skærmen eller man kan vælge at printe bladet ud og derved have DAK News i papirudgave.

De medlemmer, som endnu ikke er med på mail vil i første omgang få tilsendt DAK News. Samtidig vil 
vi prøve sammen med disse medlemmer at finde en god løsning sådan, at de også kommer med på mail 
udgaven. Bestyrelsen er klar til at rådgive og støtte de medlemmer, der måtte have behov.

Med denne udvikling omkring DAK News opnår vi meget begrænsede omkostninger, et professionelt 
redigeret blad og en opdatering til de kendte og almindeligt brugte kommunikationsmuligheder i vort 
samfund.

Så kære medlemmer – tillykke med det ”nye” DAK News – tag godt imod det . Lad os alle bakke op om 
det store arbejde, som nogle af vore klubkammerater har påtaget sig.

      Præsidenten
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Så oprandt aftenen til den traditionsrige fiskespisning i DAK
Den var som sædvanlig henlagt til Marinestuen med det 
maritime look som en passende ramme ved indtagelsen af 
kogt torsk.

Det allerførste der sker inden vi går i gang med spisningen 
er hejsning af Dannebrog og afsyngning af Kong Christian 
- ”stående”. En højtidelig og festlig indledning til aftenen. 
Jeg savner alligevel noget: -  første gang jeg var med til 
fiskespisningen blev der fløjtet (jeg ved ikke hvad søens 
folk kalder det) , inden flaget gled til tops og den første 
snaps var en hilsen til hendes majestæt Dronningen. Men 
selvfølgelig skal man ikke holde på traditionerne for 
traditionernes skyld -  men alligevel.

Herefter bød Præsident Jens Søndergaard velkommen og med ønsket om at vi måtte have en glad og 
festlig aften sammen, startede vi med aftenens første sang.

Torsken  med div. tilbehør blev serveret af det lokale ”beredskab” i marineforeningen. Men ellers kom  
torsken udefra. Også som det plejer fra restaurant Orkideen og vi syntes ved vores bord, at den aldrig 
havde været bedre.

Der blev snakket livligt rundt omkring ved bordene. Et tegn på at folk de hyggede sig.

På et givet tidspunkt blev vi præsenteret for aftenens underholdning, som var lagt i hænderne på et nyt 
gospelkor i Aalborg ;  nemlig Aalborg Gospel United. Det gjorde de fremragende og der blev lyttet til 
deres meget varierende sange som var godt instrueret og sammensat. En rigtig god oplevelse.

Efterhånden var tiden opbrugt og snakken måske også. Selvom man altid i DAK har meget at snakke 
om, så var tiden kommen til at bryde op og det gjorde vi meget passende med ”skul gammel venskab ren 
forgå”.

Tak for en dejlig og uforglemmelig aften.

Per Knudsen
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Generalforsamlingen fredag den 15.03.2013 i 
Kulturbroen, Nørresundby.
 
Præsident, Jens Søndergaard, bød velkommen til 
årets generalforsamling!
 
Ad. pkt. 1: Bruno Schnoor blev valgt til aftenens 
dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 
var lo v l i g t indvar s l e t i DAK- b l adet s 
decemberudgave 2012. Derefter gennemgik 
dirigenten generalforsamlingens dagsorden, som 
lå på bordene.
 
Ad. pkt. 2: Præsidenten aflagde følgende 
årsberetning: 2012 var jubilæumsåret, hvor 
Udvandrerarkivet fejrede 80 år, DAK 90 år og 
Rebildselskabet 100 år, hvilke især festligholdtes 
i dagene omkring 4. juli. Fiskespisningen blev 
a*oldt d. 3. februar. Klarup Pigekor underholdt 
og modtog 10.000 kr. fra jubilæumsfonden. 
Generalforsamlingen a*oldtes i Kulturbroen d. 
16. marts. Sommerudflugten d. 3.juni gik til 
Sømosen med efterfølgende frokost i St. Faldt. I 
forbindelse med 4. juli dagene udgav DAK et 
Jubilæumsskrift, hvor Inger Østergaard, som 
ansvarshavende redaktør, udførte et kæmpe 
arbejde. Gardenpartyet fik ekstra tilslutning i år 
med mange de l ta gere f ra USA gr undet 
jubilæerne. Festlig underholdning ved Flyve- 
stationens Brassband og Klarup Pigekor. DAK`s 
nye poloshirts blev introduceret og en stor tak 
blev rettet til sponsor, Georg Høfler. I år blev der 
d. 2. juli a*oldt et særligt arrangement for i alt 16 
tidligere ”Borgmestre for en dag” på Aalborgs 
gamle rådhus. I byrådssalen blev borgmester, 
Henning G. Jensen udnævnt til overborgmester” i 
Mayors Club, og efterfølgende blev der serveret 
et lettere aftensmåltid i Saxosalen. D.3. juli var 
der sædvanen tro ”Borgmesterfrokost” på Hotel 
Hvide Hus med efterfølgende træplantning. I 
Aalborg Kongres og Kultur Center afsluttede 
Aalborg Symfoniorkester dagen med koncert i 
Rebildselskabets regi. D. 4. juli deltog DAK i 
kransened læg ge l sen i Minde lunden på 
Almenkirkegården. D. 18. august blev DAK`s 90 
års jubilæum fejret med middag og dans på 
Skydepa v i l lonen . D. 22 . no vember b le v 
Thanksgiving middag som altid a*oldt på Park 
Hotel. Præsidenten takkede for medlemmernes 
flotte opbakning og det gode samarbejde med 
Aalborg kommune, Rebildselskabet, 4. juli 
Kommiteen, Udvandrer- arkivet samt Visit 
Aalborg. En stor tak blev også rettet til 
sponsorerne: Aalborg kommune, Spar Nord 

Fonden, Nørresundby Bank og Sydbank. Sluttelig 
rettedes også en tak til bestyrelsen for godt 
samarbejde. Præsidentens beretning blev 
efterfølgende taget til efterretning. Efter 
beretningen rettede Karen Kirkegaard kritik af 
Borgmesterfrokostens ”tag selv bord”, og 
præsidenten gav udtryk for, at der allerede var 
aftalt justeringer ved de fremtidige arrange- 
menter.
 
Ad. pkt. 3: Kasserer, Bjarne Jakobsen, fremlagde 
det reviderede regnskab, som blev vist på OH og 
lå omdelt på bordene. Efter besvarelse af enkelte 
uddybende spørgsmål blev regnskabet godkendt 
ved håndsoprækning. Kasseren orienterede om 
fonden og nævnte de faste støtter som Mayors 
Club og Ejendomsmæglernes Fond.

Ad. pkt. 4: Indkomne forslag: Med udgangs- 
punkt i DAK`s formålsparagraf rettede Cora og 
Martin Svaneborg kritik af underholdningen i 
forbindelse med Thanksgiving for ikke at være 
dansk-amerikansk. De foreslog fx indslag fra 
medlemmerne selv, underviser ved Århus 
Universitet, Derrek Beach, studerende fra USA 
og vinsmagning med amerikanske vine fra fx 
Sigurd Müller. Konklusionen blev, at forslaget 
skulle betragtes som en henstilling til bestyrelsen.

Ad. pkt. 5: Jens Søndergaard blev genvalgt som 
præsident.

Ad. pkt. 6: Inger Østergaard ønskede ikke 
genvalg. Bjarne Jakobsen og Niels Guldberg blev 
genvalgt, og Susanne Skov valgt som nyt 
bestyrelsesmedlem.

Ad. pkt. 7:  Erik Grejs Nielsen og Erik Lunden 
blev begge genvalgt som revisorer for 1 år.

Ad. pkt. 8: Som suppleanter til bestyrelsen for 1 
år blev Per Knudsen og Poul Winther Jørgensen 
genvalgt.
 
Ad. pkt. 9: Under eventuelt takkede Ketty 
Bisgaard, Rebildselskabet, for godt samarbejde 
med DAK. Der var en hilsen fra afgående 
præsident i Rebilselskabet, Karl K. Nielsen, med 
tak for 2012. Inger Østergaard omtalte sit besøg 
hos Jørgen Nøhr, der havde gennemgået et 
længere hospitalsophold.

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

Generalforsamlingen
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Indlæg fra medlemmer
Jeg er glad for, at Dansk Amerikansk 
Klub har bedt mig fortælle lidt om mig 
selv til det ny medlemsblad under 
rubrikken "Indlæg fra medlemmerne".

Jeg, Henning Ravnholt flyttede for syv 
år siden hjem til Danmark efter at have 
boet fyrre år i Australien. Jeg har 
gennem hele min periode i udlandet 
bevaret en tæt kontakt til Danmark i 
almindelighed, og til Nordjylland i 
særdeleshed. Det har dog været vigtigt 
for mig nu at skabe flere kontakter i 
Aalborg. Derfor var det helt naturligt for mig at 
melde mig ind i Dansk-Amerikansk Klub, og jeg 
føler, at jeg her har fået mange gode venner, som 
har det internationale udsyn, der følger af at være 
med i en mellemfolkelig venskabsforening. Og 
forskellen mellem USA og AUS er ikke så stor, 
som den geografiske afstand måske måtte antyde: 
sprogene minder om hinanden - og den positive 
livsindstilling har man også til fælles.

Jeg er engageret som studievært på Aalborg 
Seniorradio, hvor jeg interviewer kendte og/eller 
interessante personer. Klubbens æresmedlem 
Egon Østergaard har således været min gæst, 
ligesom også min gode ven, Anton Thomsen har 

været i studiet, og klosterforstander 
Jens Aa. V. Schulz har fortalt om sin og 
Charlotte Fogtmanns audiens hos 
Paven. Jeg er i bestyrelsen for De Blå 
Baretter, soldaterforeningen for 
tidligere FN-soldater, og i Aalborg 
Håndværker Sangforening af 1864 
synger jeg 2. tenor. En omgang golf går 
jeg ikke af vejen for, og så er jeg meget 
g l ad for a t være logebroder i 
Frimurerordenen, da jeg altid har sat 
ordentlighed i højsædet.

Da jeg flyttede hjem til Danmark, boede jeg først 
i mit fritidshus ved Poulstrup Sø, indtil jeg var så 
heldig at få tilbudt en dejlig bolig i Aalborg 
Kloster. Der var ingen, der ville have troet, at 
Henning Ravnholt ville gå i kloster, men i dag 
bor jeg som en moderne munk i dette ideelle 
seniorfællesskab lige midt i Aalborg. Jeg er meget 
stolt af i dag at bo i Andagtsstuen, og alle mine 
gæster bliver budt velkommen til "andagt" - efter 
mit helt private ritual.

Husk altid at leve livet sjovt.

Goodday mate!

Efter den ordinære generalforsamling takkede 
præsidenten Inger Østergaard for hendes store 
arbejde og engagement i DAK`s bestyrelse - ikke 
mindst i forbindelse med udgive lsen af 
Jubilæumsskriftet i sommer- og overrakte Inger 
en gave. Fremover vil DAK også fortsat gerne 
have lov til at kontakte Inger!

Bjarne Jakobsen viste et lille udsnit af DAK`s 
hjemmeside og opfordrede til øget brug af 
denne. Der arbejdes også fortsat med at forbedre 
dennes opsætning m.m.

Sluttelig takkede Inger Østergaard for mange 
gode oplevelser i DAK. Det være sig udgivelse af 
Sangbogen, Jubilæumsskriftet og DAK news. 
Inger takkede også for gaven og samarbejdet i 
bestyrelsen og ønskede alt godt for DAK.
 
Til sidst glædede Egon Østergaard sig til, at 
Inger nu fik bedre tid og takkede de mange 
samarbejdspartnere gennem tiderne. Referent: Sonja Martens
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Indlæg fra medlemmer
Kære alle i Dansk Amerikansk Klub!

Jeg vil gerne takke for 20 år i D.A.K .s bestyrelse. 
Meget er sket gennem årene - og mange spændende 
mennesker har jeg mødt.

Tiden som redaktør af Danish American News var 
udfordrende – at finde stof, foto o.s.v. , men også 
det var en god tid, hvor mange medlemmer gav en 
hånd med!Inger Østergaard med Bjarne Jakobsen (venstre) Jens 

Søndergaard (højre) og Egon Østergaard

Jubilæumsskriftet i anledning af klubben 90 års jubilæum blev en opgave hvorpå der blev brugt rigtig 
mange timer - sjov og spændende læsning i de gamle papirer  - nogle helt tilbage fra tyverne - var det!

Jeg håber klubbens medlemmer har hygget sig ved læsningen af det færdige resultatet!

Tak til alle som har bidraget og tak til trykkeriet Freka, for et altid godt og positivt samarbejde. Tak for 
mange gode timer i bestyrelsen - godt samarbejde - og blandt klubbens medlemmer.
 
Egon og jeg ønsker alt godt for Dansk Amerikansk Klub i årene fremover og vi glæder os til fortsat at 
møde alle i klubben og deltage i kommende arrangementer.

Inger og Egon Østergaard

Medlemsorientering!
Vi har nu i efterhånden mange år udsendt vores 
medlemsblad, Danish American News, i 
traditionel form, dvs. et trykt medlemsblad 
udsendt via postvæsnet. Udgifterne til trykning 
og porto har de seneste år været stigende, og 
udgør nu så stor en del af vores samlede budget, 
at vi i bestyrelsen har fundet anledning til at 
overveje alternative og billigere måder at 
producere og udsende vores medlemsblad.

Valget faldt på at producere en elektronisk 
udgave og udsende denne til de medlemmer, 
hvis e-mail adresse vi kender. Samtidig vil den 
også blive lagt ud på vor hjemmeside: 

www.dansk-amerikansk-klub.dk 

Øvrige medlemmer vil få tilsendt en trykt 
udgave med posten. Den trykte udgave vil ikke 
være af samme papirkvalitet som tidligere, men 
vi bestræber os på, at kvaliteten af indholdet 
ikke må falde. 

Tværtimod bestræber vi os på at få flere artikler 
og historier med i bladet, så det stadig vil være 
interessant læsning for vore medlemmer. Den 
elektroniske udgave vil også kunne printes ud, 
for de som måtte ønske dette.

I bestræbelserne for at holde udgifterne til 
produktion og udsendelse af bladet nede, er det 
naturligvis vores ønske, at kunne sende det pr. 
e-mail til så mange som muligt.

Har du modtaget dette blad pr. e-mail, skal du 
ikke gøre noget. Har du modtaget bladet pr. 
post eller anden måde, og har en e-mail, så send 
venligst din e-mail adresse til: bjarne@bajak.dk

Så vil du modtage medlemsbladet og øvrige 
nyheder og påmindelser om arrangementer pr. 
e-mail fremover.
 

Bjarne Jakobsen, kasserer
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Dansk Amerikansk Klub, Odense

Hov – hvad er nu det ? Er der fejl i overskriften ? 
Nej den er god nok. Her kommer historien.

Den 29. januar 2013 modtog DAK, Aalborg en 
mail fra en hr. Daniel Fogh, Odense, hvor han 
fortalte, at han var i besiddelse af to faner – en 
Dansk og en Amerikansk. De stammede fra hans 
morfar, som var dansk-amerikaner. Daniel Fogh 
tilbød DAK Aalborg at overtage fanerne mod, at 
vi hentede dem i Odense.

Naturligvis svarede DAK Aalborg tilbage, at vi 
gerne tog fanerne i vores varetægt sådan, at de i 
hvert fald ikke gik tabt og at de ville blive 
a*entet i Odense.

Efterfølgende modtog vi en mail fra Daniel Fogh, 
hvor han fortalte, at der også var dukket en 
gæstebog op, som han mente måtte stamme fra 
en  Dansk Amerikansk Klub i Odense.

Den 27. april 2013 hentede vi faner og gæstebog 
hos familien Fogh i Odense. Ved den lejlighed 
mødte vi Daniel Fogh`s mor, som kunne fortælle 
lidt om hendes afdøde mands tid i USA. Det var 
spændende og vi kunne nogenlunde sætte årstal 
på morfars USA tid til  ca. 1932/33 – ca. 1936/37. 
Efter en hyggelig og givende stund sammen med 
Odense familien drog vi hjemad med faner og 
gæstebog.

Begge faner bærer præg af flittig brug og de 
mange år, men de er i god stand og intakte. Top 
emblemet på fanerne er særpræget med 
bogstaverne”D A K U”. Mon ikke vi kan udlede 
noget om Dansk Amerikansk Klubs Ungdom ?

Gæstebogen er et klenodie ! Det allerførste var 
at opsøge sikkerhed for, at den vitterligt 
stammede fra en Dansk Amerikansk Klub i 
Odense og det gør den. Med et passende 
forbehold for det helt korrekte, så kan det 
udledes, at DAK Odense er stiftet ca. 1936 (det 
er noget usikkert) og blev nedlagt igen på en 
generalforsamling d. 29. januar 1963. Uden at 
Daniel Fogh sikkert har tænkt over det, så 
henvender han sig til os om overdragelsen af 
faner  m.v. nøjagtigt på 50 års dagen for klubbens 
nedlæggelse ! Ved at studere gæstebogen og læse 
de skrevne hilsener gennem tiden (gæstebogen er 
taget i brug 1949), så kan det udledes, at man i 
klubben havde en ”formand”. En af de første af 
slagsen var en hr. Haslund Nielsen (død 5. juli 
1938), gift med Carla Haslund Nielsen. Carla 
Haslund Nielsen besøgte klubben d. 4. juli 1949, 
hvor hun fortalte, at hendes mand i formands 
tiden blev kaldt ”Kamersråden” og hun selv 
”Kamersrådinden”. Der dukker spændende ting 
om navne op. En familie Juhl har spillet en synlig 
rolle i klubbens liv, idet et familie medlem i flere 
år var formand for klubben (han var også med i 
den tunge beslutning om at nedlægge). Samme 
familie havde stærke bånd med familie i 
Californien, USA.

Der kan helt sikkert lukkes op for mange flere 
spændende historier, men det må komme senere.

Fremtiden for den gamle DAK i Odense og dens 
efterladte faner og gæstebog ? Ja,-  som det hele 
tegner sig, så må og skal tingene bevares for 
eftertiden. Vi vil nok analysere lidt mere på 
historien om klubben og dens navne (i den 
sammenhæng er vi jo så heldig at have Det 
danske udvandrerarkiv i Aalborg !). Og med det 
som grundlag vil vi nok hjælpe faner og gæstebog 
tilbage til Odense, til Byhistorisk Museum i 
Odense. Det må være der, den hører til og 
dermed kan blive til glæde for de mange som kan 
have interesse i at vide noget om  ”den gamle 
Dansk Amerikansk Klub i Odense”.  Det gør I 
nu, kære læsere. 

Jens Søndergaard
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I juli måned 2012 var Klarup Pigekor i San Fransisco 
blandt andet takket være økonomisk støtte fra Dansk 
Amerikansk Klub. Koret har siden etableringen i 1980 
foretaget en udlandsrejse hvert andet år, og i 2011 fik vi 
en invitation til at deltage i Golden Gate International 
Children's and Youth Choral Festival 2012. Det er en 
korfestival, der finder sted hvert tredje år i the San 
Fransisco Bay Area, denne gang nærmere bestemt i 
Berkeley, og vi var ikke i tvivl om at takke ja til 
invitationen.
 
Når Klarup Pigekor tager på udlandsrejser er det 
naturligvis med henblik på at styrke korets musikalske 
niveau, samt at styrke det sociale sammenhold i koret, 
men også i høj grad for at give sangerne et møde med 
andre lande, folk og deres kultur gennem musikken. 
For at opnå det sidste efterstræbes det altid,   at 
pigerne bliver privat indkvarteret. Det giver en unik 
oplevelse at få lov til at være en del af en anden familie 
for en kort stund. I San Fransisco var vi så heldige at 
the Piedmont Choirs, som arrangerer festivalen, havde 
sørget for privat indkvartering – ikke bare til Klarup 
Pigekor, men til 400 ud af de 600 sangere der deltog i 
festivalen. De garanterede privat indkvartering til alle 
under 21 år, men havde altså også været i stand til at 
finde værter til de af vores sangere, der oversteg denne 
aldersgrænse. Søndag skulle pigerne møde deres 
værtsfamilier og var naturligvis spændte og lidt 
nervøse. Men samtlige piger blev taget så varmt imod 
at alle sommerfuglene i maven forsvandt som dug for 
solen. De fleste boede sammen to og to, enkelte steder 
var tre piger indkvarteret sammen og to familier tog 
imod hele fire piger. Og det vel at mærke i en hel uge – 
fra søndag til søndag.
 
Mandag begyndte så Golden Gate International Children's and Youth Choral Festival, hvor Klarup 
Pigekor deltog i ungdomsrækken. Festivalen indledtes med en åbningskoncert, hvor alle korene optrådte 
for hinanden og hver formiddag var der fællesprøver for hhv. børne-  og ungdomskor. Dette betød at 
Klarup Pigekor sang sammen med andre piger og drenge fra Indonesien, Tyskland, Canada, Honduras, 
Kina, Australien, Østrig, Litauen og selvfølgelig USA, hvilket i sig selv var en stor oplevelse. I løbet af 
ugen skulle vi deltage i konkurrencer i tre forskellige kategorier: historisk musik, folkemusik og ny musik 
og optræde for fire dommere fra hhv. Kina, Australien, Ungarn og Venezuela. Samt selvfølgelig for de 
publikummer, der overværede de forskellige konkurrencer. Derudover gav vi koncert med nogle af de 
øvrige kor og ugen sluttede lørdag aften med en afslutningskoncert og fest for alle deltagere.
 
Hensigten om at koret på rejser skal udvikle sig musikalsk og socialt blev til fulde indfriet på denne tur. 
Det giver blod på tanden og ønsker om at præstere sit ypperste, når man konkurrerer med jævnaldrende 
korsangere fra hele verden, og koret leverede nogle virkelig stærke musikalske præstationer, som vi fik ros 
for fra mange sider. Den største oplevelse var dog næsten, den gæstfrihed pigerne blev mødt af hos deres 
værtsfamilier. Pigernes amerikanske familie tog dem med i byen, ud at spise, til baseballkampe, til 
koncert, lavede barbequefester for dem og meget mere. De hentede og bragte dem til og fra korprøver og 
koncerter og de smurte madpakker og forkælede i det hele taget pigerne, som var det deres egne børn. 
Der blev knyttet bånd og venskaber som vil vare i mange år fremover. Det er det der vil stå stærkest i 
erindringen, når vi tænker tilbage på San Fransisco.     

Klarup Pigekor



 DANISH AMERICAN NEWS! NR. 81  JUNI 2013

! SIDE 11

Sommerudflugt

DAK sommerudflugt gik i år til Bangsbo Fort.

Bangsbo Fort er beliggende på Pikkerbakkerne 
syd for Frederikshavn i 82 m’s højde. Der var en 
fantastisk udsigt herfra, hvor man både kunne se 
Skagen og Læsø.

Vores guide Anette Jørgensen, fortalte om 
tyskernes indtagelse af Pikkerbakkerne den 9. 
april 1940. Hele anlægget i Frederikshavn bestod 
af 70 betonanlæg.

Vi besøgte først en skytsbunker, som var udstyret 
med en kanon fra det danske skib Niels Juel, som 
blev sænket i 1943 i Ise#orden. Kanonen blev 
aldrig brugt under krigen. Der var i alt 3 
skytsbunkere med kanoner.

Herefter besøgte vi en mandskabsbunker, som var 
indrettet til 10 personer. Bunkeren indeholdt 9 
køjesenge og 1 seng samt bord, taburetter og 
brændeovn samt et skab til hver soldat. Meget 
trange forhold.

Herefter kørte vi mod St. Faldt med stop på 
Øksnebjerg og nød udsigten over vandet og ind 
over land. Vi kørte videre en meget smuk vej 
blandt anden forbi Sæbygård. Vi ankom til St. 
Faldt, hvor Tove Søndergård havde anrettet en 
lækker buffet som vi nød og snakken gik livligt. Vi 
sang desuden et par sange. 

Jens fortalte om gæstebogen og fanerne, som han 
havde hentet i Odense. Vi fik lov til at kigge i 
gæstebogen og så fanerne. Herefter var vi nogle 
stykker, der gik en tur op til udsigtspunktet oppe 
på gravhøjen. Da vi kom tilbage havde Tove lavet 
kaffe og bagt en lækker kage, som vi nød i haven, 
da vejret var fantastisk godt.

Tak til Tove og Jens Søndergård for en fantastisk 
dag. 

Vi var 25 personer som deltog i udflugten. 

Susanne Skov
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Husk at melde adresseændring (også 
email) til D.A.K. til bjarne@bajak.dk  så 

du fortsat kan få vores blad!

Aktivitetskalender 2013

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

Klosterhaven, Aalborg
(ingen tilmelding)

---

D.A.K.’s frokost
Onsdag, d. 3. juli, kl. 12.30
Hotel Hvide Hus, Aalborg

Billetkøb Visit Aalborg
Pris kr. 320,-

---

Thanksgiving Dinner
Torsdag, d. 28. november

Sted, pris m.v. offentliggøres senere

OBS!! 
Husk tilmelding til alle 

arrangementer

! Charlotte Fogtmann! 9812 0205
! jack4@stofanet
! Susanne Skov! 2060 6289
! susanne@skov.mail.dk!

Senest 8 dage før arrangementer
og meget gerne pr. mail


