
Kære medlem                                                                                         28. august 2012 
 
 
Du og din ledsager inviteres hermed til Seniorforeningens  arrangement i Aalborg 
 

LØRDAG DEN 6. OKTOBER 
 

Med følgende program:  
Kl. 09.30 mødes vi i DUUS VINKJÆLDER, JENS BANGS STENHUS, ØSTERÅ, 
                AALBORG 
                hvor fremmødte medlemmer med ledsager– under en særlig proces – optages i  
                CHRISTIAN DEN FJERDES LAUG. 
                Der indgår et enkelt brodermåltid efter optagelsen. 
                 
                Parkeringsplads og – huse findes i nærheden.  
                Laugets hjemmeside: www.chr4laug.dk 
 
                Optagelsen skulle være afsluttet ca. 11.30 
 

Christian Den fjerdes Laug 

Christian Den Fjerdes Laug blev stiftet den 16. december 1942 i Duus´ Vinkjælder i det 

prægtige renæssancehus Jens Bangs Stenhus. Det skete i en for Danmark særdeles 

mørk tid. 

Efter krigens afslutning i 1945 var man klar til at opløse Lauget, men Aalborgs 

bystyre opfordrede til, at man fortsatte traditionen og bød såvel byens egne borgere som 

udenbys gæster velkommen og optog dem som medlemmer af Lauget.  

I slutningen af krigen blev Duus´ Vinkjælder bombet af nazisympatører. Herefter blev 

der etableret en ”hemmelig løngang” til kælderen, og siden da har alle medlemmer af 

Lauget fået en gylden nøgle til denne diskrete bagindgang. I alt er der i årenes løb 

fremstillet 22.117 gyldne nøgler. 
 
 
 
Kl. 11.30  Hvor der så er mulighed for en city-gåtur – eller andet. 
 
kl.  13.00  Mødes vi hos DHL, Mineralvej 29, Aalborg, hvor DHL Freight, Aalborg er vært 
                 ved en Buffet med  drikkevarer og kaffe/the med kage. 
 
Der er der rige muligheder for at nyde eftermiddagen sammen med nuværende og 
tidligere kolleger samt ledsagere. Afslutning forventes omkring kl. 18.00. 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer – for ledsagere er prisen kr. 200,00 
Transport for egen regning. 
 
Vi håber på stort fremmøde på dagen – og tilmelding kan ske til Linda Fischer på mail 
linda.fischer@dhl.com eller på tlf. 43489506 – 24293066.  
SENEST  FREDAG DEN 21. SEPTEMBER. 
 
Sæt X i kalenderen lørdag den 17. november 2012 – Til HS Julearrangement 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
        

http://www.chr4laug.dk/
mailto:linda.fischer@dhl.com

