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GildepostenGILDEPOSTEN
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

Garant aalborG
Gardin Eriksen Tlf. 98 79 11 22 
Senge Eksperten Tlf. 98 18 27 00 

www.garant.nu
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SØNDAG D. 12. JULI
KL. 9.00 - 16.00

BLOKHUS - MIDTVEJS/STI 25 - KETTRUP/STI 14 - GRØNHØJ - LØKKEN

Bestem selv hvor langt du vil gå: 2, 3½, 5, 7, 14 eller 28 km.
Bogstavjagt med mange præmier!

3½ km. 3½ km. 2 km. 5 km.

VESTERHAVS
MARCH  

2015

 søg på: VESTERHAVSMARCH 2015

WWW.VESTERHAVSMARCH.DK

Sct. Georgs Gilderne

I ÅR GÅR VI FOR: JULEMÆRKEHJEMMET I HOBRO,
HER BLIVER BØRN - BØRN IGEN
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Har du husket at tegne numre til: 
Drageskydningen torsdag d. 11. juni 2015 

 
1. gilde afvikler igen i år sin traditionelle drageskydning, så 
kom og vær med til at kæmpe om de flotte præmier.  
 
Tegningslister er allerede udsendt til alle gildebrødre – Udfyld 
den og send den nu!!                                                                                                                         
Der er ingen grund til at vente til tegningsfristens udløb 
mandag d. 8. juni. Afregning senest 11. juni. 

  
Vi mødes i Gildeborgen den 11. juni, kl. 1800 til en hyggelig aften. 
Tag madkurven med. 
Øl, vand, vin og kaffe kan købes til Gildeborgens sædvanlige priser. 
(Du må ikke selv medbringe drikkevarer). 
Skydningen indledes med at fungerende drageridder afgiver det første skud, 
derefter stadsgildemesteren og det tredje skud af 1. gildes mester. 
Alle kan deltage i skydningen mod dragen. 
Husk at tilmelde dig ved skydeledelsen. 
Som sædvanlig er der også mulighed for at konkurrere på sidebaner. 
 
Du kan få alle tiders aften 
- vi begynder kl. 1800 
- det sker i Gildeborgens have 
- du kan skyde på dragen fra kl. 1800 
- du kan skyde på sidebanerne fra kl. 1830 
 
Det er bare op til dig selv 
Til de, der ikke selv ønsker at medbringe madkurv er der mulighed for 
at købe mad i Gildeborgen. Man skal selv kontakte Kjeld Larsen og aftale 
nærmere (tlf. 9813 6755) senest mandag den 8. juni 
Og tag så det gode humør med hjemmefra. 
1. Gilde 
PS. 
Der er præmie til det gilde, der tegner flest lodder – 1. Gilde deltager ikke. 
Vi har selvfølgelig forståelse for at gilder og/eller gildebrødre gerne vil sidde 
sammen, men af hensyn til andre gildebrødre, vil det ikke være muligt at 
reservere borde blot ved at lægge en seddel på et/flere borde.                                
Reservation af et bord kan kun ske ved fysisk tilstedeværelse ved 
bordet.  
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                                            1.Gildes 80 års fødselsdag 

                               
 

Det skal markeres 
Torsdag den 11. juni 2015, kl. 18.00 i gildeborgens have 

Inden drageskydning påbegyndes vil vi gerne invitere alle gildebrødre                                                          
til at festligholde den runde dag, vi serverer et glas vin/øl 1.gilde og dermed 

gildebevægelsen i Aalborg fylder 80 år den 25-06-15 
Samtidig uddeles donationer fra vores hjælpekasse. 

I er selvfølgelig meget velkommen til at deltage i den efterfølgende 
drageskydning 

 
 

 
 

Vi glæder os til at se jer til Vesterhavsmarchen. 
Kom forbi Station Grønhøj hvor Gandrup Harmonikaorkester vil være med 

til at gøre dagen festlig. 
Med gilde hilsen 

12. Gilde 
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VESTERHAVSMARCH 
SØNDAG DEN 12. JULI 2015 

 
Marchen starter kl 9.00 og slutter kl 16.00 

 
Vi håber vejrguderne er med os i år og deltagerantallet bliver højt. Som noget nyt, vil 
vi i år gå for en bestemt sag, nemlig Julemærkehjemmet i Hobro. 
 
Igen i år er der 5 stationer, der skal bemandes, nemlig 
 

Blokhus – Midtvejs – Kettrup – Grønhøj - Løkken 
 
Vi har brug for din hjælp, både lørdag og søndag. Du kan melde dig til en eller begge 
dage, og i det antal timer og på de tidspunkter, som passer dig bedst – men vi har 
brug for din hjælp. 
 
Du kan melde dig til Vesterhavsmarch komiteen: 
 
Formand Finn Bramsen – mobil 2072 7759 – mail: fb2167@gmail.com 
Kasserer Annie Sperling – mobil 7522 4033 – mail: annie@sperlings.dk 
Sekretær Hanne Thusgaard Hansen – mobil 6165 9564, 

mail: hanne.thusgaard@hotmail.com 
 

gerne senest den 30. juni 2015. 
  
Med Vesterhavsmarchen er vi, udover at tjene penge til Katastrofekassen, med til at 
synliggøre Sct Georgs Gilderne. 
 
Gå ikke glip af denne dejlige tradition en sommerdag på den smukke Vesterhavskyst. 
 

Mange vesterhavshilsner og på gensyn 
Vesterhavskomiteen 

Hanne Thusgaard Hansen 
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AALBORG STADSGILDE/AALBORG DISTRIKT 
 
                                       indbyder til 
 
                          ÅBEN SOMMERGILDEHAL 
 
                                      som afholdes i 
 
        Buderup Ødekirke torsdag den 6. august 2015 kl. 18.30. 
 

Eftergildehallen nydes i det fri med udsigt 
over Lindenborg Ådal og Rold Skov. 

 
                        Medbring selv mad og drikke samt bord og stol   
                                (stol bruges også til gildehallen). 
                             Påklædningen er uformel (fritidstøj).  
                     Der er ingen tilmelding og ingen deltagerbetaling. 
        

Det er vort håb at se mange af distriktets gildebrødre samt ledsagere. 
Husk også at sommergildehallen er en god mulighed for at tage nye                    
mulige gildebrødre med til en gildehal. 

 
        Kørselsvejledning: Ca. 1 km syd for Støvring ad den gamle hovedvej   

drejes til venstre mod Skørping. Ca. 1 km. mod øst og ødekirken ligger  
        til højre. 

       På gensyn fra Aalborg Stads- og distriktsgildeledelse 
 
 
 
 

 

Buderup Kirke, som stammer fra 1100-1200 tallet, fik 
betegnelsen ”ødekirke” i 1907 da Støvring Kirke blev 
indviet. 
  
Efter at tyveri, hærværk og forfald havde sat sine spor 
blev der i 1944 ryddet op og det meste inventar blev 
fjernet.  
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Loppemarked 

 

12. Gilde afholder Loppemarked  
Fredag d. 4. september 2015 

 
på Nørresundby Torv kl. 9-16 

Overskuddet går til spejderarbejde 

 

Ladywalk 18. maj 2015 

1. præmie for største hold 
37 gildesøstre deltog i årets Ladywalk 
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Betjening i Gildeborgen 
 
Kære Gildebrødre. 
 
Stadsgildeledelsen har i dag (28. april 2015) haft et møde med Kjeld, om 
hvordan gilderne vil blive betjent fremover. 
 
1. Fordøren er altid låst, når der ikke er arrangementer i Gilde-
borgen (Hjertestarteren flyttes uden for snarest). 
Døren vil blive åbnet 1 time før de enkelte arrangementers starttidspunkt. 
Ønsker man at møde i Gildeborgen før, må man selv sørge for nøgle. 
 
2. Holdes der møder, hvor serveringen kun er øl/vand, er der selvbetjening i 
køleskabet i køkkenet. 
Hver enkelt afregner kontant i skålen/bakken eller skriver en seddel om 
forbrug til senere afregning. 
 
3. Der må ikke medbringes kaffe og brød til møder - dog kan det i enkelte 
tilfælde aftales med Kjeld, at man kan lave kaffe på kaffemaskinerne mod 
betaling - 15 kr. pr. pose. 
Ved møder, hvor fortæringen er kaffe/te med brød vil bordet blive dækket 
og fortæringen stillet frem. 
Oprydning klarer Lene næste dag. 
 
4. Ved gildehaller og gildemøder med spisning, sker der ingen ændringer. 
Lene eller Kjeld vil gerne have at vide, om arrangementerne er Gildehal eller 
Gildemøde, samt hvornår der er forventet spisetid. 
Brug gerne den fortrykte bestillingsseddel. 
Derudover gør Kjeld opmærksom på, at der ved arrangementer uden for 
Gildeborgen, hvor der gøres brug af Gildeborgens porcelæn m.v., vil blive 
opkrævet 200 kr., såfremt dette afleveres "snavset"." 
 
Med gildehilsen 
Flemming Hansen 
stadsgildemester 
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Nyt fra gilderne. 

1. Gilde. 

23. april. Sct. Georgs Dag. Sct. 
Georgs Gildehal i Aalborg Kloster. 
I mere end 60 år har 1. Gilde haft 
denne fornemme tradition, at holde 
gildehallen på selve dagen og så i 
Klosteret. Dejligt med traditioner, 
bare de ikke bliver traditionelle. 
Dette var på ingen måde tilfældet i 
2015, da GM Peter Jensen kunne 
byde velkommen og fortælle, at vi 
havde en optagelse. Nemlig af Ole 
Landor, der tidligere har været 
spejder i Farum. Så der var optagel-
se, der var Sct. Georgs Budskabet, 
der var Broderkæden og der var 
fornyelse af vort Gildeløfte. Højti-
deligt og smukt. 
Under hvælvingerne i klosteret 
kunne vi høre gildemesterens tale 
om mobiltelefoner, facebook, twit-
ter og andre former for elektronisk 
kommunikation. En bemærkelses-
værdig undersøgelse fik for nyligt et 
overraskende resultat. Efterskole-
elever, fordelt på skoler over hele 
landet, fik taget mobiltelefonerne 
fra sig i 14. dage. Enten helt eller 

delvist.  Over 80 % af eleverne var 
glade for at blive tvunget væk fra 
deres mobiltelefon. Kun 3 % brød 
sig ikke om det. Den kommentar 
der var mest udbredt var, at de 
unge manglede nærvær og 
eksklusivitet. Tankevækkende. 
Mester kom også ind på, hvordan vi 
reagerer på SMS beskeder eller 
mails. Hvor hurtigt skal man svare. 
Hvor ofte skal man tjekke sine 
mails eller SMS’er. Uha. Det er ikke 
så sært at vi har problemer med 
stress, koncentration, opmærksom-
hed og nærvær. 
Det var derfor en dejlig kontrast, at 
kunne sidde i fredfyldte lokaler fra 
1431 og lytte, tænke tanker og 
mærke roen. Sådan. 
Eftergildehallen blev holdt i Refek-
toriet med taler for den nye gilde-
broder, tak til afgående ledelses-
medlemmer og velkomst til nye. 
Ja, så er der lige det, at 1. Gilde og 
dermed gildebevægelsen i Aalborg 
kan fejre 80 års fødselsdag i år. Det-
te markerer vi på dagen for drage-
skydningen den 11. juni.  

 

 

 

 

8



 
 

2. Gilde 

Den 22. april 2015 holdt 2. gilde 
Sct. Georgs Gildehal. 
Gildemester Ulla væver holdt en 
meget spændende gildemestertale 
om det at være frivillig. Hvad er det 
som gør, at mennesker, som måske 
har travlt nok i deres liv, kan og vil 
finde tid til at gøre en indsats i det 
frivillige arbejde?  
Svaret er nok den glæde der ligger i 
både at give og modtage tid og 
overskud til og fra hinanden. Og 
glæde har det med at smitte, sagde 
mester, og det er ikke den værste 
epidemi, som vi kan blive ramt af. 
Det var en tale, som er værd at 
tænke på, når vi måske savner 
indimellem savner kræfter og 
inspiration.  
Efter Ullas tale blev Sct. Georgs 
budskabet læst højt og vi 
bekræftede sammen vores 
gildeløfte.   
I eftergildehallen var der som 
vanligt en både hyggelig og glad 
stemning blandt gildets søstre.  

6. Gilde. 

Den 28.april 2015 afholdt 6. gilde: 
Fødselsdags og Sct. Georges 
Gildehal.  
Vi åbnede gildehallen med: Mit flag 
du gamle Dannebrog og et minuts 
stilhed for Erik Messmann GM 

Jørgen Orlien bød os og vores 4 
gæster velkommen: Hanne 
Thusgård Hansen, Bodil Benedicte 
Bredahl og Jette Dige Møller fra 11. 
gilde og Flemming Boye fra 1. 
gilde. 
GM Jørgen Orlien bød Jessie 
velkommen i 6. gilde. Jessie blev 
overført til 6. gilde efter mange 
gode gildeår i 11. gilde og sagde 
hun glædede sig til at være med i 
fællesskabet i 6. gilde og være aktiv i 
verdens fællesskab hvor vi kan løfte 
i flok. 

Jørgens gildemestertale havde 
udgang i symbolerne i gildehallen 
og BP: Mål for spejder og 
gildebevægelse: Pligten over for os 
selv, pligten over for Gud, vores tro 
og livsanskuelse, pligten over for 
andre.    
Jørgen havde valgt at dele talen op i 
3 dele, hvor kansler Margit fortalte 
om ØKSEN på højsædet fordi det 
er pionerens værktøj   
Skatmester Signe fortalte om 
DANNEBROG alle danskeres 
samlingsmærke, kærlighedens røde 
farve, renhedens hvide kors skal 
lede tankerne hen på vores gamle 
kirke. 
GM Jørgen sluttede - En gang 
spejder altid spejder. Sidst men ikke 
mindst vores Gildetegn, som er sat 
sammen af pigerenes og drengenes 
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emblemer, der fortæller, at vi er en 
sammenslutning af gamle spejdere. 
Stof til eftertanke: Søren Kirkegård 
har sagt: Det store er ikke at være 
enten det ene eller det andet, men 
at være sig selv og det forstår hvert 
menneske, hvis det vil. 
Margit blev takket for sine år som 
gildekansler og Lena Kühn blev 
indsat som ny kansler. 
GM Jørgen sluttede med at læse 
Sct. Georgs Budskabet, hvorefter vi 
dannede broderkæden. 
Derefter gik vi ind til 
fødselsdagsmiddagen hvor bordene 
var pyntet med friske bøgegrene og 
flag. Mie ledte os fint igennem 
meddelelser og de mange taler til 
Jessie. Og en tale til os selv på 
vores 63 års fødselsdag, Ingrid 
Standsbjerg causerede over de 
mange år med bla. at blive ”mor” 
som 18 årig til 10. gilde og senere 
”mormor” til 12. og de mange 
fester, for når der er fødselsdag skal 
der festes. Mon vi er pensions-
moden og skal pensioneres før tid? 
Kan ikke lade være med at tænke 
hvor langt tid vi holder ud. Men 
som Storm P. sagde: Det er svært at 
spå, især om fremtiden. 
Efter middagen hyggede vi os med 
kaffe, the og småkager, og pludselig 
var tiden inde til at synge: Nu er 
jord og himmel stille. 

Vi mødes næste gang den. 21 maj 
kl. 19 til:  
H.C. Anderens store Jyllandsrejse. 
Fortalt af Anne Marie Færch. 

7. Gilde. 

Sct. Georgs Gildehallen havde 
denne aften et særligt islæt, da 
Harry blev behørigt fejret med de 
50 år i gildebevægelsen. Af samme 
årsag havde vi besøg af 
stadsgildemester Flemming 
Hansen, som overbragte 
landsgildets hilsen samt 50 års 
nålen. Gildemester Flemming 
Markussen kom i sin tale bl.a. ind 
på de store problemer, der i 
øjeblikket er med flygtninge i 
Middelhavet. Sct. Georgs 
budskabet kunne også pege i 
samme retning med at acceptere 
andre, være tålmodig og tolerant. 
Det var også en gildehal. hvor vi fik 
ny gildemester og kansler, selv om 
det var gamle kendinge. Under 
middagen blev Harry igen hyldet og 
fik overrakt gaver fra såvel gildet 
som egen gruppe. Nå ja, vi fik da 
også taget det årlige billede af alle 
tilstedeværende gildebrødre. Du 
kan se billeder fra aftenen på 
hjemmesiden.  
(www.7gilde.sct-georg-aalborg.dk/) 
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8. Gilde. 

Gildetinget blev afholdt den 24. 
marts med stor deltagelse. Frank 
Lydolff  blev mindet med et minuts 
stilhed. Gildemesteren aflagde en 
fyldig beretning om begivenheder 
og møder i det forløbne år. 
Beretningen vidnede om et godt og 
aktivt år, hvilket blev underbygget 
af gruppernes beretning om deres 
aktivitet i det forløbne år. Regnskab 
og budget blev godkendt uden de 
store bemærkninger. Kontingentet 
blev fastsat uændret. 
Søren Aagaard Petersen blev valgt 
til ny gildemester. Martin 
Lykkegaard blev genvalgt til 
webmaster. Til Jesper Hansen var 
der genvalg som gildets 
spejderkontakt og ligeledes genvalg 
til Tage Andersen som GIM. Valget 
som revisorer faldt på Tage 
Andersen og Kaj Bent Hansen. 
To grupper havde stillet forsag til 
vedtagelse. 3. gruppes forslag om at 
der udpeges en gildebroder til at 
holde kontakt med afdøde 
gildebrødres enker blev vedtaget. 4. 
gruppes forslag om at genoptage 
traditionen med et decembermøde 
blev ligeledes vedtaget. 

Gildetinget sluttede i god ro og 
orden ved at dirigenten hævede 
gildetinget. 

Aftenen sluttede med ”Nu er Jord 
og Himmel stille”. 
Næste begivenhed er griseturen den 
5. juni. 

9. Gilde. 

Torsdag den 19. februar havde vi 
møde på gildeborgen, hvor vi 
havde engageret Inge Pedersen, Nr. 
Halne til at holde foredrag for os 
og vore ledsagere. 
Inge er født under krigen af en tysk 
far og en dansk mor.  
Inge fortalte meget, meget 
spændende om sin opvækst i den 
svære situation. Heldigvis blev 
Inges mor behandlet godt af sin 
familie. Det var bestemt ikke en 
selvfølge på den tid. Inge mødte 
senere sin far, der var flyttet til 
Tyskland, og havde der fået flere 
børn, som Inge også mødte. Det 
var ikke let for Inge at finde 
faderen, men det lykkedes til sidst. 
Inge blev meget glad for sin far, det 
var tydeligt. Hvis nogen gerne vil 
høre en meget engageret 
foredragsholder vil Inge Pedersen 
gerne fortælle sin historie igen for 
et andet gilde. 

Inge havde mange spændende 
bøger med, som vi kunne købe. 

Vores fødselsdagsfest blev i år 
flyttet til den 18. marts, da der var 
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ridderhal på vores fødselsdag. 
Den initiativrige, arrangerende 
gruppe inviterede på brunch på 
Spejderborgen.  
Man må sige, de havde gjort noget 
ud af det. Ingen gik sultne fra 
bordet, vittighederne flød, sange 
ligeså, og den flotte kagekone blev 
halshugget ved høje skrig. 
En rigtig god måde at feste for os 
selv på, og så fik vi lejlighed til at 
mødes i Spejderborgens lyse lokaler 
i det smukke forårsvejr. En rigtig 
”tøsedag”. 
Vores næste møde er den 30. april, 
hvor vi har Sct. Georgs Gildehal. 

9. gilde. 

30. april holdt vi Sct. Georgs 
gildehal, som blev en festlig aften. 
Vi skulle indsætte vores nye 
gildemester Elsa Berglund 
Simonsen samt de nye herolder, 
men også fejre Gunny Kongsteds 
40 års gildejubilæum.  
Gildemester Tove Husum kom i 
sin gildemestertale ind på, hvor 
heldige vi er i 9. gilde. Vi er aktive 
og kan se frem til mange gode 
oplevelser inden sommeren, bl.a. 
hyttetur, Lady Walk og besøg i 
farmors kolonihavehus. Tove kom 
ind på 75 års dagen for besættelsen 
og 70 års dagen for befrielsen. Men 
også hvad der sker omkring os nu, 

bl.a. terror i Paris, senere også i 
Danmark og den tragiske flyulykke, 
som skete med fuldt overlæg. Da 
Tove for 2 år siden sagde ja til at 
blive gildemester, læste hun noget 
om at tage chancer af Johannes 
Møllehave: ”Du må ikke være så 
bange for at sige og gøre det 
forkerte, for så kommer du aldrig til 
at gøre det rigtige” I dag er Tove 
glad for hun tog chancen, for hun 
har deltaget i meget, som har givet 
gode oplevelser og erfaring. 
Kansler læste et brev op fra Paula 
Fanth-Jensen, som efter 37 gode år 
i 9. gilde ikke længere har kræfter til 
at deltage i vores arrangementer og 
derfor har meldt sig ud af gildet pr. 
30/6. Der var mange hilsener fra 
Paula, som er 95 år. 
Efter Sct. Georgs budskabet 
sluttede vi kreds og aflagde 
gildeløftet. 
Tove ønskede Gunny tillykke med 
40 års gildejubilæet og takkede 
hende for hendes altid positive 
tilgang til opgaverne og for 
fortsættelsen af Blomsterkruset 
med hilsener i lyst og nød. 
Elsa Berglund Simonsen blev indsat 
som ny gildemester, og hun bragte 
Tove en stor og varm tak for 
hendes indsats for gildet og hendes 
aldrig svigtende humør. Elsa vil 
arbejde på, at den gode atmosfære 
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vi har i gildet må fortsætte og 
bestræbe sig på at udfylde 
gildemester pladsen efter bedste 
evne sammen med sideposter og 
hjælp fra alle gildets medlemmer. 
Ny stavherold blev Inger Jensen og 
ny flagherold blev Inge Rafn. 
I eftergildehallen var der munter 
stemning med mange taler og 
uddeling af blomster. Gunny 
fortalte om hendes tid i gildet og 
hvilket skelsættende år 1975 var.  
 
Hyttetur er 8.-9. maj og 17. juni har 
vi Friluftsgildehal med 8. gilde. 

9. gilde – Hyttetur 

Vores hyttetur gik denne gang til 
Rosenholt Spejdercenter. 
18 gildepiger, heraf 2 kommende 
gildepiger, mødte glade op i dejligt 
solskinsvejr den 8. maj til kaffebord 
med hjemmebagte boller. Efter 
indretning af soveplads var der tid 
til en gåtur i det dejlige område ved 
hytten. Straks var der nye spæde 
bøgegrene m.m. som bordpynt. 
Den arrangerende gruppe stod for 
madlavningen, men de øvrige 
opgaver kunne man melde sig til, 
og der var nærmest rift om 
pladserne. Det giver et godt 
sammenhold, når borddækning, 
opvask og rengøring klares i 
fællesskab. Under middagen, som 

var culottesteg med små ovnbagte 
kartofler og salat, blev der sunget af 
hjertens lyst. Til kaffen var der kage 
og bagefter selvfølgelig Irish coffee. 
Efter morgenmad og hygge blev 
der smurt madpakker og hytten 
blev gjort ren. Så var vi klar til 
endnu en lille skovtur, hvor 
madpakken skulle fortæres. 
Desværre satte det ind med regn, så 
i stedet kørte vi til Dronninglund 
Kunstcenter tidligere end beregnet. 
Her viste de udstillingen ”Kulør på 
Nordjylland” En flot udstilling med 
ni nulevende kunstnere. Så var det 
tid at køre hver til sit efter en dejlig 
hyttetur, hvor snakken gik og alle 
hyggede sig. 
Madpakkerne? – ja, de blev vist 
spist i bilen eller vel hjemme.  

  
Som sædvanlig blev der taget et 
gruppebillede. 

10. Gilde. 

Vores sommerudflugt lørdag den 9. 
maj blev en lidt fugtig en af slagsen, 
men humøret fejlede ikke noget. Vi 
startede fra Gildeborgen med bus 
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mod nord. Turen gik mod Øland, 
Oxholm og Kokkedal. Annie Sper-
ling fortalte om stederne, kirkerne 
og gårdene. På vej mod Aggersund 
og Aggersborg fortalte vores vikin-
gesagkyndige Niels Voss Hansen 
om vikingeborgen.  

 

Desværre var vejret ikke til et 
nærmere studium af voldene, så i 
stedet krøb vi i ly i det lille 
oplysningslokale ved siden af 
borgen. Her blev den medbragte 
frokost indtaget – højt smørrebrød 
som stående taffel. Pladsforholdene 
tillod ikke mere.  
Herefter gik turen over Aggersund-
broen mod Løgstør, og Leo Kjær 
fortalte levende om gamle dages 
handel og færgefart, såvel som 
Frederik den 7.s kanal.  
Den planlagte sejltur på kanalen til 
Lendrup og tilbage blev pga. vejret 
ændret til et besøg på Limfjords-
museet med en fin fortælling af 
guiden Herbert og interessante 
udstillinger, såvel her som i Kanal-
fogedboligen på kanalens anden 
side.  

 

 Den åbne båd vi skulle have sejlet med 

Derefter gik turen tilbage til 
Aalborg, efter en dejlig tur i et 
smukt landskab, som under bedre 
vejrforhold kan anbefales.  

Næste arrangement bliver frilufts-
gildehal den 16. juni. 

11. Gilde. 
 

EN STJERNESTUND. Sådan 
lød overskriften i invitationen til 
vores fødselsdagsgildemøde torsdag 
den 7. maj 2015. 
Og det blev en stjernestund. 
Filosoffen, forfatteren og 
foredragsholderen John 
Engelbrecht havde sagt ja til at 
komme og holde foredrag. 
Et farverigt portræt af John 
Engelbrechts liv, om humorens 
mangfoldighed og forskellighed, 
om humor som kompetence, om 
livsmod og langsomhed. Hvordan 
positiv tænkning kan ændre 
mismod til livsmod. 
 

14



 
 

 
 
John Engelbrecht er en mageløs 
ordekvilibrist. Han bruger sproget, 
som en kunstmaler bruger penslen, 
og det virker som om, den 
sproglige malerbøttes indhold ikke 
bare indeholder alle regnbuens 
farver, men også er uudtømmelig. 
 
En berigende og livsbekræftende 
oplevelse, hvor vi virkelig fik rørt 
lattermusklerne. 
2. og 3. gruppe havde arrangeret en 
dejlig aften, også med lækker mad 
og fødselsdagslagkage til kaffen. 
 
Næste arrangementer er 
Friluftsgildehal onsdag den 10. juni 
2015 kl 19 i FDF kredshuset på 
Johannesmindevej og gildemøde 
tirsdag den 18. august 2015. 
 
Sangerlaug 31. marts.  

Laugsmesteren byder velkommen 
til endnu en sangaften, hendes 
første efter nytår, så der kom lige 
en nytårshilsen med på vejen. Der 
bliver uddelt tak og roser til de 2 
laugsbrødre, der tog over de 2 
første aftener. 
Aftenen starter som altid med de 

vanlige 2 sange. Aftenen var 
planlagt lidt anderledes, de ”små 
grå” skulle aktiveres. Der var en lille 
konkurrence undervejs med en 
ledetråd i de valgte sange.  
Første sang ”Råd til dig og mig”. 
Og råd fik de, skoleeleverne af 
rektor, der ikke kun havde embedet 
som job, han kunne såmænd have 
sagt, ”Så kom I velsignede drenge”. 
Men det gjorde han ikke, han gav 
råd, fortalte om strategier og hjalp 
dem til sejr. De blev hjulpet til at 
tænke bredere, ikke kun følge en 
sikker vej. Og det blev til ”Sangen 
om livsværdierne”. 

Aftenens sange følger ikke nogen 
linje eller emne og så alligevel. 
Næste sang har optimisme, 
muligheder, finurligheder, det 
passer godt til den stillede opgave. 
”Bedstefar tag dine tænder på”. 

Tit når vi I gildet har snakket 
sangerlaug, sang og hygge har det 
lydt, - Nej jeg kan ikke synge - og 
videre i den dur. Vi kender det alle 
sammen, men prøv.  ”Alle skal 
synge”. 
Teenageår, ungdomsår – begge 
betegnelser signalerer drømme, god 
tid og nysgerrighed. Det har 
Sebastian beskrevet så smukt i 
”Dagen er så fuld af anemoner”. 
Unge rejser som altid ud, men nu 
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på andre præmisser. I 1800 tallet 
var det på missioner overalt og med 
givne opgaver, uden dagens 
sikkerhedsnet. 
”Et sted i verden”. Indien, Afrika, 
Middelhavslandene og mange andre 
spændende steder, men altid med 
tiltrækning til fædrelandet. 
”Når vinteren rinder i grøft og i 
grav”. Tiden lige nu påvirker os i 
positiv retning. Grundtvig har i en 
salme brugt påskeblomsten som 
symbol på alle disse varme tanker, 
”Og det blev vår”. 
Kærligheden til livet, til 
omgivelserne, til naturen, til altet. 
Vil den vare ved og hvordan? Det 
spørges der til stadighed om også 
”When I get older”. Tit er handling 
frem for ord, bedst og mest 
effektiv. Vendingen ”Jeg skulle også 
eller jeg skal…..” og så en længere 
søforklaring eller undskyldning for 
hvorfor, er meget brugt. Tiden 
kunne have været brugt til noget 
andet. Knud Pheiffer siger noget 
om det i ”En lille sang uden ord”. 
Tidligere er det nævnt, at vi er her 
fordi vi har fælles holdninger, vi har 
vor gildelov og – løfte som fælles 
pejlemærke. 
Der er undervejs i aftenens sange 
og ord, givet ledetråde og 
hentydninger og har det ført noget 
med sig? 

I al fald går spejderhagl godt i 
spænd med ”Lørdag aften på tur”. 
Har sangen været en ledetråd? En 
direkte linje har de nok ikke været 
og hvem sidder og noterer udover 
Birthe, i Hannes fravær? Vi har 
noteret RSSBADENPOWELL, en 
person vi i dag helt klart ville mene 
havde brug for ”Lommebogen, 
lommebogen”. 

En tak til Sangerlauget, for at I ville 
være med i legen. Det viste sig dog 
ikke at være så let…….. 
Efter pausen, kom i hurtig 
rækkefølge, ”Fuglene letter mod 
vinden”, ”Som dybest brønd”, ”Du 
kom med alt det der var dig”, 
”Livstræet”, ” Når man føler, at sig 
ald’ren nærmer”, ”Vennesangen”, 
”Samarkand”, ”Kom maj du søde 
milde”, ”Forårsdag”, ”Der er altid 
et sted på jorden”, ” Nu lyser løv i 
lunde”. 
En anderledes aften blev sluttet af 
omkring bålet i hallen med ”Nu er 
jord og himmel stille”. 

Sangerlaug 29.april. 

April måned er ved at være slut. 
Det har været en måned der har 
budt på både sol, regn, blæst, varme 
og kulde og en lang næse, hoste og 
dårlig hals. Det klares med” Musik 
skal der til” og ”Aprilsangen”. 
I denne tid føler alle danskere 
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ekstra stærkt hvem vi er, og hvor vi 
hører hjemme, pga af 70 års dagen 
for 2. verdenskrigs slutning. I 1853 
skrev Grundtvig og i 1938 satte 
Oluf Ring melodi til ”Kærlighed til 
fædrelandet”. Laugsmester gjorde 
lidt reklame for arrangementet i 
Skovdalen den 4. maj. 
Den 9. juni 1895 fødtes Carl 
Nielsen i Sortelung i Nørre 
Lyndelse og til sommer fejres 150 
års dagen. Vi fejrede dagen på 
forskud ved kun at synge sange han 
har komponeret melodierne til. I 
1915 satte han melodi til Jeppe 
Aakjærs ”Nu er dagen fuld af 
sang”. I 1921 skrev Carl Nielsen 
også melodien til ”Den milde dag 
er lys og lang”. Peter Bastian har 
beskrevet kompositionen som C 
N’s vidunderlige melodi og Jørgen 
Jensen omtalte den som den fineste 
danske tone, den er en del af Fynsk 
forår, der blev opført i Odense 
Kvæghal første gang i 1922. Vi sang 
den omtalte sang. Den næste sang 
blev skrevet som digt til en 
Grundlovsfest på Frederiksberg i 
1892 af Johannes Jørgensen, men 
først i 1921 blev der sat melodi til 
”Nu lyser løv i lunde”.  ”Jeg ved en 
lærkerede” er en meget kendt 
børnesang også skrevet af Carl 
Nielsen. Derefter fulgte ”Jeg bærer 
med smil min byrde”. 

Ved den årlige Jenlefest, der 
startede i 1916, var Jeppe Åkjær 
største bekymring, vejret. Han 
kunne ikke gøre noget ved det, men 
”Godt vejr til en Jenlefest burde 
være en naturlov”, derfor ”Se dig 
ud en sommerdag” fra 1903. 
Laurits Nielsen skrev i 1907 
skuespillet ”Willemoes”. Willemoes 
er kendt fra Slaget på Reden den 2. 
april 1801, et slag han tabte til Lord 
Horatio Nelson fra den engelske 
flåde. I 1808 på vej hjem fra Norge 
blev han dræbt, 24 år gammel, i et 
nyt slag med den engelske flåde.  I 
skuespillet ”Willemoes” indgår 
”Havet omkring Danmark”. 
I 2012 fik forfatteren Carsten 
Jensen, Søren Gyldendahl prisen. I 
sin takketale sagde han ”At være 
helt på toppen, det må da være et 
godt sted for en forfatter at befinde 
sig”.  Fra dybet af den danske 
visdom lød det, nej. På toppen er 
det heller ikke godt at være, for der 
er koldt. Hvor skal man så som 
forfatter befinde sig, hvis ikke det 
er godt at være på vej op ad bakke 
og heller ikke på vej ned af den og 
for Guds skyld heller ikke på den 
kolde top? Inderst inde fra de 
danske gener lyder det ”På det 
jævne, på det jævne, ikke i det 
himmelblå, der har livet sat mig 
stævne…” og den blev sunget. 
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Carl Nielsen har også skrevet 
spejdertekster, f.eks. ”Spejderbror 
vid at virke”. Rigtig mange 
spejdersange fortæller om dig og 
mig og det giver mange ”Ka’ du 
huske” oplevelser og gode minder. 
Laugsmester kan i hvert fald godt 
lide ”En gammel spejder”. 
Efter kaffepausen var det tid til 
ønskekoncerten. 

Med en enkelt undtagelse kom den 
til at indeholde danske sange. Som 
perler på en snor blev der sunget, 
”Forår ved Mariager Fjord”, 
”Danmark frit”, ”Nattegalen, 
kender du den”, ”Kom maj du søde 
milde”, ”Livstræet”, ” Som dybest 
brønd”, ”Visen om Jens Vejmands 
kone, Stine”,” Musens sang”, 
”Waltzing Mathilda”, ”Du kom 
med alt det der var dig”, ”Noget 
om helte”, ”Danmark for folket”. 
Og som afslutning ”Underlige 
aftenlufte”. 
Endnu en fin sangaften fik sin 
ende. 

Skulle du have lyst til at komme 
med i Sangerlauget, så er der ledige 
pladser. 

Kulturlauget. 

Mandag den 11. maj tog 35 
medlemmer af Kulturlauget ud til 

Billedhugger Lene Purkær 
Steffensen i Svenstrup.  

Det blev en utrolig god oplevelse. 
Lene og hendes mand driver 
Broncestøberiet der, og dem bliver 
der hele tiden færre af. 

De startede virksomheden for 18 år 
siden, og så begyndte Lene som 
udøvende kunstner. Hun fortalte 
først levende om sit arbejde, 
hvordan hun giver sine skønne 
figurer liv og sjæl. Hun er utrolig 
alsidig. Foruden stor og små 
figurer, vinpropper og smykker 
laver hun store skulpturer til 
virksomheder. Mange kommer og 
vil gerne have en figur til en 
bestemt anledning.  
Derefter blev vi delt i 2 hold og var 
rundt og se virksomheden. Det er 
sandelig en lang proces, inden det 
færdige resultat. Vi var meget 
betagede af de smukke ting, der er 
mange gode ideer til gaver 
fremover.  
Så bød Lene og hendes mand på 
kaffe, vin og småkager og 
Laugsledelsen på hjemmebagt brød, 
og snakken gik livligt. 

Til sidst takkede vores Laugsmester 
Helle Stenild for gæstfrihed og en 
inspirerende aften. 
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Vores næste arrangement er jo en 
spændende sommerudflugt til 
Moesgård Museum den 13. juni 

 

Ved en beklagelig fejl var nedenstående 
nekrolog desværre ikke med i forrige nr. 
af ”Gildeposten” 

 

 2. Sct. Georgs gilde har mistet 
Tove Mûller, der døde den 3. 
februar 2015, i en alder af 94 år. 

Tove blev optaget i gildet den 
12.10.1948.  

I de mange år var Tove et meget 
aktivt medlem af gildet, indtil 
alderen gjorde sig gældende. 

Tove har været skatmester og gilde-
mester, hun har altid været meget 
interesseret i gildets trivsel og fulgt 
levende med i alt der angik gildet.  

Når jeg besøgte hende, ville hun 
gerne vide om hvad der forgik i 
gildet. Sidst hun deltog i en gildehal, 
var da hun havde været i gildet i 65 
år, den aften nød hun meget. 

Tove har været meget aktiv som 
spejder, Nordjysk Spejdermuseum 
har nydt godt af Toves store viden 
om sin tid inden for Det Danske 

Spejderkorps, for hun var en stor 
fortæller, og havde en bred viden, 
som museet har haft stor glæde af. 

Tove fortalte glad og gerne om sine 
børnebørn og oldebørn, de var til 
stor glæde for hende. 

De sidste par måneder tilbragte 
Tove på plejehjemmet i Klarup, 
hvor et langt liv sluttede. 
Hun vil blive savnet. 

Æret være Toves minde. 
Ulla Væver, 

gildemester 2. gilde  
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Internet i Gildeborgen 

  
Til orientering kan det oplyses, at 
der nu er installeret internet i 
Gildeborgen. 
  
De nødvendige oplysninger for at 
få adgang til internettet findes 
beskrevet på indvendig side af 
venstre faneskabsdør i stueetagen. 
 
 

Sidste trykte udgave af 
Gildeposten. 

 
Stadsgildet har besluttet at 
Gildeposten fra og med september 
udkommer digitalt. 
 
Til de gildebrødre, der ikke har 
mulighed for at se den digitale 
udgave, vil Stadsgildet fremsende 
en trykt udgave. 
 
Som redaktør ser jeg frem til at 
Gildeposten digitaliseres, idet vi nu 
får mulighed for at gøre 
Gildeposten mere farverig –
bogstaveligt talt - idet jeg håber at 
mange indlæg vil blive suppleret 
med billeder m.m. 
 
  

 

 

Broderkæden. 

På stadsgildetinget den 6. maj 2015  
blev nedenstående vedtægtsændring 
vedtaget: 
§ 3, stk. 4: 
”Ved et medlems død er kæden 
brudt, og for at starte en ny skal 
hvert medlem indbetale kr. 35,00. 
Såfremt indbetalingen ikke sker 
inden den dato, der er påført 
opkrævningen, som seneste indbe- 
talingsdato, kan bestyrelsen uden 
varsel slette medlemmet. Af 
praktiske grunde kan kassereren 
vælge at opkræve flere brudte kæder 
på én gang.”  
 
P.v.a. Broderkædens bestyrelse 
Bente Bo Orlien, kasserer 
 
 
Annoncer til gildeposten. 

Erik Messmann plejede at tage sig 
af at skaffe annoncer til 
gildeposten. 

Hvis du kan tænke dig at varetage 
denne opgave, bedes du henvende 
dig til Kurt Keldorff, 7. gilde 
snarest. 
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PR-og aktivitetsudvalg 
(PAK). 
 
Der er nu etableret et PR og 
aktivitetsudvalg (PAK) under 
Stadsgildet. 
Det er ”Vi skal være flere”, der 
skifter navn og bliver officielt. 
 
Udvalgets formål: 
At arbejde med PR og synliggørelse 
af Sct. Georgs gilderne i Aalborg 
At formidle aktiviteter rettet mod 
omverdenen og evt. kommende 
gildebrødre 
At formidle aktiviteter for 
eksisterende gildebrødre på tværs af 
gilderne 
 
Udvalgets medlemmer består af: 
Gildebrødre, der ud fra en interesse 
ønsker at deltage i udvalgets 
arbejde. 
Der er således ikke automatisk et 
medlem fra hvert gilde. 
Alle, der vil gøre en indsats og ønsker at 
bidrage, kan være med i udvalget. 
 
Vi er 8 gildebrødre fra den gamle 
gruppe, og har siden knyttet 
webmaster og redaktør af 
gildeposten til udvalget. 
Ligeledes har vi et samarbejde med 
redaktøren, der arbejder med 
Vesterhavsmarchen. 
På den måde håber vi at kunne 
aftale, hvad der skal vises på 
hjemmesiden, i gildeposten og på 
Facebook. 
 
Kurt Keldorff 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  16.05.2015 
  

Adresseændring: 
10. gilde 

Edith og Bjørn Mathiassen 
Kridtsløjfen 23 5.2 

9000 Aalborg 
11. gilde:  

Lise Baadsgaard 
Frejaparken 57 
9000 Aalborg 

 
 

Tlf. ændring 
5. gilde: 

Per Bluhme Larsen 
Mob. 4234 8309 

Tlf. 9814 6043 er udgået 
 

E-mail ændring: 
Kjeld Larsen, Gildeborgen 

klarupkro@outlook.dk 
 
 

Optagelse: 
1. gilde:  

Ole Landor 
Vildsundvej 111 
 9220 Aalborg Ø 
Mob. 2440 5026 

Email: olelandor4@gmail.com 
Født 230949 

Optaget pr. 23.04.15  
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FØDSELSDAGE I JUNI: 
Dato:               Gilde: 
01.  Ulla Væver, 80 år                2. 
01.  Jørgen Tolstrup Sørensen,    6.   
01.  Jørn Anton Poulsen             10. 
02.  Gitte Møller Nielsen            11. 
07.  Minna Kvægpøth                 12. 
08.  Herluf Christensen               12. 
09.  Jytte Egebo, 80 år                6. 
09.  Jørgen Scheving                     1. 
12.  Svend Kjeld Jensen                1.  
12.  Ditte Johnsen,                       2. 
12.  Verner Kjærsgaard               10. 
13.  Elly Mogensen                     11. 
17.  Peder Bloch-Poulsen             1. 
19.  Lis Ovesen,  65 år              11. 
19.  Kirsten Bøgh Nielsen          10. 
21.  Jørgen Bøgh Nielsen            10. 
24.  Lis Andersen, 70. år          10. 
26.  Marie-Louise Larsen            11. 
28.  Else Wedege                          2. 
30.  Mogens L.Danielsen,80 år 1. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DET SKER I JUNI: 
Dato:                                     Gilde: 
05  Grisetur                                 8. 
08. Friluftsgildehal                        6. 
09.  Fødselsdagsgildehal               2. 
10. Friluftsgildehal                      11. 
10. Friluftsgildehal                        5 
10. Klargøring til Drageskydning  1. 
11. Drageskydning                        1. 
11. Friluftsgildehal          Fjerritslev 
13. Sommerudflugt      Kulturlauget 
16. Friluftsgildehal                      10. 
17. Friluftsgildehal m/9. gilde       8. 
17. Friluftsgildehal m/8. gilde       9. 
17. Friluftsgildehal                      12. 
22. Bålaften                                  7.  
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FØDSELSDAGE I JULI: 
Dato:                                     Gilde: 
04. Hanne Thusgaard Hansen    11. 
05.  Ellen Høyer                         11. 
09.  Hans-Jørgen Ottosen,70 år1. 
09.  Poul Christensen                   5. 
11.  Bodil Benedicte Bredahl,     11. 
12.  Lena K. Jakobsen                 11. 
12.  Annette Ankeraa                  10. 
14.  Hanne Scheving                     9. 
17.  René Nilles       7. 
18.  Bente Hammer Thomsen      6. 
19. Judy Winneche Nielsen,75år    12. 
22.  Elsa Berglund Simonsen        9. 
23.  Bente Guldfelt,                      9. 
23.  Henning Ottosen                   7. 
25. Merete Breum, 90 år           10. 

 
 

MØD OP TIL SOMMERENS 
FÆLLESAKTIVITETER: 

 
11. juni: Drageskydning 

12. juli: Vesterhavsmarch   

06. august: Sommergildehal i 
Buderup Ødekirke  

 

- o 0 o - 
 

JUBILÆUM 
Den 9. august har 

Kamma Møller Pedersen 
60 år jubilæum 

 
Den 12. august har 
Eva Lykke Madsen 

40 års jubilæum 
 

Den 21. august har 
Jens W. Christensen 

40 års jubilæum 
 

FØDSELSDAGE I 
AUGUST: 

Dato:                                     Gilde: 
04.  Jette Hummel Heidemann     9. 
05.  Ingelise Gøthgen                 12. 
06.  Karen Kjær                            6. 
07.  Edith Mathiassen                 10. 
11.  Jørgen Abel Jensen                7. 
11.  Bjarne Adamsen                    6. 
12.  HenningToftild                      8. 
14.  Leo Kjær Nielsen                 10. 
15.  Karen Moritz                         2.  
15.  Lena Kühn Larsen,                6. 
15.  Bente Jacobsen, 80 år          2. 
15.  Richardt Bjørno                     7. 
16.  Hans Jørn Husum                  1. 
16.  Vibeke Koch Dalsgaard     2. 
16.  Martin Lykkegaard                 8. 
17.  Per Bluhme Larsen                5. 
27.  Kirsten Tolstrup Sørensen     6. 
28.  Eddy Jensen                          2. 
29.  Dorte Lietzen                        9. 
30.  Tekla Nielsen                         2. 
 

DET SKER I AUGUST: 
Dato:                                     Gilde: 
06. Buderup Ødekirke            DGL 
12. Gildemøde                              5. 
13. Friluftsgildehal                        8. 
17. Gildemøde                              9. 
18. Friluftsgildemøde                    7. 
18. Gildemøde                            11. 
19. Friluftsgildehal m/2. gilde       1. 
19. Friluftsgildehal m/1. gilde       2. 
20. Fødselsdagsgildehal               10. 
27. Arbejdsmøde                        12. 

 
Til lykke til alle sommerens 

fødselarer og jubilarer
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
 

Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

Hyrdindevej 12, Dall,  
9230 Svenstrup J., 
 Tlf.: 4062 1350. 

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

Carl Klitgaardsvej 23, 2'tv, 
Tlf.: 2164 0762. 

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen, 

Dronningensgade 7,st. 
9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446. 
e-mail: lisavandersen@gmail.com 

 

Distriktets Internationale Sekr. 
Pt. Ubesat. 

 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Preben Nielsen, Møgelbjergvej 26, 

9310 Vodskov. Tlf.: 4231 4354. 
e-mail: alm.pvn@stofanet.dk 

 
 
 

Husk du på  kan 
finde Sct. Georgs Gilderne i 

Aalborg 
 

 

Redaktør: 
Janne Voss Hansen 
Fyrrebakken 40, 2. 

Aalborg.  Tlf.: 5124 3784. 
e-mail: janne@voshansen.dk 

 

Distriktets webmaster: 
Per Sander, Tingvej 50, 

9380 Vestbjerg. Tlf. 9829 6223. 
e-mail: sander@tdcadsl.dk 

 

Distriktets hjemmeside: 
www.sct-georg-aalborg.dk 

 

Distribution af Gildeposten: 
SGK Lis Andersen, 

Dronningensgade 7 st, 
9400 Nørresundby. Tlf.: 9827 1351. 
e-mail: : lisavandersen@gmail.com 

 
Annoncer: 

P.t. stillingen ubesat 
 
 

Deadline for september 2015 er 
torsdag, den 20. august 

 
 

Se denne og tidligere 
udgaver af gildeposten i 
”farver” på Stadsgildets 

hjemmeside: 
www.sct-georg-aalborg.dk 
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Jette Nielsen Signe Nygaard

Aalborg Ny Begravelsesforretning

- Når kun det bedste er godt nok
Kommer overalt - uden ekstra omkostninger

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

7211 8155
Svarer hele døgnet

Håndværkervej 11 - 9000 Aalborg - www.aanb.dk

Danmarksgade 5A
9000 Aalborg
www.aanb.dk

7211 8155
Svarer hele døgnet

Når kun det bedste
er godt nok

Kommer overalt - uden
ekstra omkostninger

“Min sidste vilje”
tilsendes gratis

Aalborg Ny
Begravelsesforretning

BEGRAVELSE
FRA 7.990,-

Inkluderet i prisen er honorar,
kiste, sengelinned, kistepynt
(årstidens blomster) samt 1

rustvognskørsel indtil 15 km.
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GildepostenGILDEPOSTEN
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

Garant aalborG
Gardin Eriksen Tlf. 98 79 11 22 
Senge Eksperten Tlf. 98 18 27 00 

www.garant.nu

tæppe Eksperten Tlf. 98 18 58 33
Hobrovej 347 · 9200 Aalborg SV

tæppEr – træGulvE – klinkEr – linolEum – vinyl – GardinEr – SEnGE

Tryk: Budolfi Grafisk – Blytækkervej 7 – 9000 Aalborg – Telefon 98 16 90 22 – www.budolfi-grafisk.dk Nr. 4 juni, juli og august 2015 68. årgang

SØNDAG D. 12. JULI
KL. 9.00 - 16.00

BLOKHUS - MIDTVEJS/STI 25 - KETTRUP/STI 14 - GRØNHØJ - LØKKEN

Bestem selv hvor langt du vil gå: 2, 3½, 5, 7, 14 eller 28 km.
Bogstavjagt med mange præmier!

3½ km. 3½ km. 2 km. 5 km.

VESTERHAVS
MARCH  

2015

 søg på: VESTERHAVSMARCH 2015

WWW.VESTERHAVSMARCH.DK

Sct. Georgs Gilderne

I ÅR GÅR VI FOR: JULEMÆRKEHJEMMET I HOBRO,
HER BLIVER BØRN - BØRN IGEN

} } } }
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