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Kære gildebrødre

Nu får du muligheden for at få noget at vide om Facebook.

Det første møde bliver torsdag, den 10/9 kl. 19-20 i Gildeborgen

Mødet er for alle, der vil vide noget om, hvad Facebook er for noget, hvad det

kan bruges til, og hvad vi har brugt det til indtil nu. Du behøver ikke vide no-

get som helst om Facebook for at deltage. Der er ikke tilmelding, du kommer

bare. Flemming Markussen og Kurt Keldorff informerer.

Det næste møde er tirsdag, den 22/9 kl. 16-17.30 i Gildeborgen

Her går vi i flæsket på Facebook. Ikke vildt og voldsomt, men sådan at du kan

”klare dig”. Philip Sperling fra Hardeknud vil sørge for, at du får de forskellige

begreber og mest benyttede muligheder på plads. Medbringer du din egen PC,

smartphone …., bliver der mulighed for at komme på Facebook inden du tager

hjem. Der er plads til 15 gildebrødre. Tilmelding den 10/9.

Det sidste møde er torsdag, den 24/9 kl. 16-17.30 i Gildeborgen

Mødet har samme indhold som det den 22/9.
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Program for Stifinderturene 2015-2016

Søndag den 13. september 2015:

Svinkløv Plantage. Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes.

Søndag den 4. oktober 2015:

Halkær Bredning. Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes.

Søndag den 15. november 2015:

Poulstrup Sø. Mødetid kl. 13.00. Kaffe medbringes.

Søndag den 17. januar 2016:

Lindholm Søpark. Mødetid kl. 13.00. Kaffe medbringes.

Søndag den 21. februar 2016:

Hesteskoen. Mødetid kl. 13.00. Kaffe medbringes.

Søndag den 13. marts 2016:

Lundby Krat. Mødetid kl. 13.00. Kaffe medbringes.

Søndag den 17. april 2016:

Bjergbaneturen, Svenstrup. Mødetid kl. 13.00, varighed 3 timer.
Kaffe medbringes. I samarbejde med naturvejleder fra Aalborg kommune

Søndag den 12. juni 2016:
Store Blåkilde. Mødetid. 11.30. Frokost/kaffe medbringes.

Før hver tur ophænges indbydelsen med angivelse af mødested og kørselsvej-
ledning m.m. på opslagstavlen i Gildeborgen og/eller som indlæg i Gildepo-
sten. Se endvidere stadsgildets hjemmeside under aktiviteter.

Stifinderturene er for alle, der kan lide at trave i vor dejlige nordjyske natur og
samtidig nyde det sociale samvær. Turene foregår i et meget afslappet tempo
– uden tilmelding – man møder bare op, når man har tid og lyst.

Med ret til ændringer!
6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg

Finn Christensen Henning Clausen Jørgen Orlien
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Nyt fra gilderne

1. Gilde

Når vi passerer Limfjordsbroen el-

ler går tur langs Jomfru Ane Parken

eller andre steder på Aalborg Havn,

så kunne man fristes til at tro, at her

er der ikke nogen synderlig aktivi-

tet. MEN. Sådan forholder det sig

ikke. 28 Gildebrødre og gæster be-

søgte onsdag den 20. maj Aalborg

Havn. Vel at mærke på havnens

hovedsæde i Østhavnen. Det var

vores egen Claus Hansen, der hav-

de formidlet dette besøg.

Ole Brøndum fra havnen fortalte

om Aalborg Havn. Hvad det er for

en størrelse, og hvad man beskæfti-

ger sig med. Hold da op. Det gav

næsten sved på panden.

Aalborg Havn er en af Danmarks

førende havne med en produkti-

onsværdi på 13 milliarder kroner

årligt og med en beskæftigelsesef-

fekt på 9.145 fuldtidsstillinger for-

delt på omkring 100 virksomheder.

Aalborg Havn er basishavn for al

trafik til og fra Grønland. Aalborg

Havn er med 67.600 containe r-

håndteringer Danmarks 4. største

containerhavn og er med en om-

sætning på 142 millioner kroner

Danmarks 4. største havn målt på

omsætning.

Aalborg Havn investerer løbende i

nye tiltag, og har et godt samarbej-

de med universitetet, bl.a. med

Center for Logistik og Samarbejde.

Det var blot en lille del af de mange

informationer vi fik den aften. Iført

gule veste var vi rundt på havneom-

rådet og fik et indtryk af størrelse

og aktivitet. Efter kaffen var vi med

Claus i den del af havnen, hvor han

til daglig håndterer de mega store

kraner, som havnen råder over.

Hvor meget sådanne kraner vejer

og kan løfte er næsten uforståeligt.

Til slut kunne vi i en pragtfuld sol-

nedgang følge krydstogtskibet fra

Viking Cruise på vej ud af Limfjor-

den. Endnu en spændende og lære-

rig oplevelse med 1. Gilde.

Den 11. juni afholdt 1. Gilde sin

59. drageskydning i Gildeborgens

have. Denne aften var noget særligt,
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da vi også markerede vores 80 års

fødselsdag. Gildemester Peter Jen-

sen bød velkommen. 1. Gilde var

vært ved en drink. Således rustet

kunne vi høre stadsgildemester

Flemming Hansens festtale. En tale

med et historiks rids af tiden i 1.

Gilde og i Aalborggilderne.

Vi donerede i alt kr. 8.000 til 2 vel-

fungerede spejdergrupper. Vi kunne

overrække pengene til spejdere fra

DDS Reden og KFUM Knuden.

Selve drageskydningen gik efter de

kendte retningslinjer. Der var en

rigtig god stemning blandt de 85

fremmødte gildebrødre, gæster og

spejdere. Skyttekonge blev Bente

Orlien, 6. Gilde og årets Dragerid-

der blev Peder Bloch-Poulsen, 1.

Gilde.

2. Gilde

Den 18. maj 2015 var 2. gilde invi-

teret til Forårsgildemøde med

overraskelser.

Det var 3. gruppe, der havde arran-

geret en sangaften.

For at komme i den rette stemning

startede vi med at synge ”Den gam-

le gartners sang”. Derefter blev vi

inddelt i 3 hold: Tulipaner, Krokus

og Erantis. Birte delte bolsjer ud,

så vores halse kunne blive renset,

inden vi skulle synge mere. Der

skulle gættes sange ud fra linjer fra

sangene f.eks.: ” Man glemmer gan-

ske simpelt, det er vinter ”, som er

fra sangen: Jeg plukker anemoner i

november.

Alle var med på det, og der var en

dejlig glad stemning hele aftenen.

Vi skulle gætte 12 sange, og i alle

sangene var der nævnt blomster af

en eller anden slags. Rita, Birte og

Anne-Marie styrede slagets gang, og

vi var rigtig gode til at gætte.

Indimellem sang vi nogle af sange-

ne - Køb blomster, Køb blomster;

Lille sommerfugl og Texas gule

rose.

Der blev uddelt point i form af

glaskugler, og dommerne var hårde

men retfærdige, og til sidst blev der

fundet et vinderhold. Der var guld-

karameller til vinderne, og narresut-

ter af vingummi til taberne.

Efter konkurrencen sang vi må-

nedssangen, fik kaffe/te med rulle-

pølsemadder, snakkede og afslutte-

de derefter en dejlig gildeaften på

normal vis.

Den 9. juni afholdt 2. gilde fød-

selsdagsgildehal.

Gildemester Ulla Væver talte om

skrækken for at blive gammel. En

skræk, som måske mest er der, når

vi er unge. Ulla talte om glæden i

den tredje alder.
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”I modsætning til den fremher-

skende opfattelse, så bliver vores

almindelige tilfredshed med livet

forøget, på trods af sygdom og di-

verse skavanker.

Selvfølgelig bliver man træt, når

man skal deltage i alverdens ting og

sager som afviger fra den stilfærdige

daglige rytme. På den anden side er

der vel ingen grund til at sige nej, så

lang tid man kan nyde det hele,

mens det står på.”

Eddie Jensen holdt 5 min. Sct.

Georg og fortalte om hendes livs-

projekt - at skrive en bog om sin

familie og give den til børnene. Be-

rigende og livsbekræftende at høre.

Vibeke holdt fødselsdagstalen over

emnet ”at være en dråbe i livets

strøm”

Det blev en aften i glædens tegn.

Digt fra gildemestertalen:

Knus hinanden

Et knus er ikke bare dejligt, det er

livsvigtigt

Et knus kan lindre smerte og dårligt

humør

Det kan gøre een lykkeligere

Og den mest trygge mere tryg

Et knus føles rart, overvinder frygt

Løsner spændinger og giver motion

Et knus skader ikke miljøet, det

sparer energi

Og kræver ikke noget udstyr

Et knus gør en glad dag gladere

Og en umulig dag mulig

Derfor et knus fra mig til dig.

6. Gilde

Den 21. maj 2015 havde vi Gilde-

møde. Vi havde besøg af Anne Ma-

rie Færch.

Vi startede med at synge nogle af

H.C. Andersens dejlige sange. ”Jyl-

land mellem Tvende have” og ”I

Danmark er jeg født”. Før vi gav

ordet ti l Anne Marie Færch.

Vi kom med på en rejse i Jylland,

hvor H. C. Andersen havde været

mange gange.

Han var en berømt gæst, som de

fleste slotte og herregårde nød at

have besøg af.

Mange steder stod der et bestemt

værelse klar ti l ham. Alle steder

hvor han kom frem, blev han taget

godt imod og godt beværtet. Han

var underholdende og havde

en god fantasi.

Han frøs altid og havde et svagt

helbred, så på et af de mange god-

ser, som han besøgte, blev der

fremstillet et læsejl, så han kunne

sidde i læ, for den stærke vesten-

vind, når han var ude i naturen, og

få inspiration til sine mange fortæl-

linger.

Det var en god aften.



9

6. Gilde

På årets første gode sommeraften,

mandag den 8. juni 2015 mødtes 24

gildebrødre og 3 gæster til fri lufts-

gildehal i FDF Huset på Johannes-

mindevej i Aalborg.

Gildemester Jørgen Orliens gilde-

mestertale havde sit udgangspunkt i

H. C. Andersens digt ”I Danmark er

jeg født …” som for første gang

kunne læses i avisen ”Fædrelandet”

den 5. marts 1850. Digtet er skrevet

på baggrund af den såkaldte treårs

krig 1848-1850, som Danmark gik

sejrrigt ud af. Digtet handler ikke

om denne krig, men har fokus på

landskabet, sproget og historien, og

som en undertone H. C. Andersens

forelskede hyldest - en kærligheds-

erklæring til sit fædreland – Dan-

mark. Digtet er for nylig blevet fo-

reslået som alternativ nationalsang.

Jørgen brugte digtets ord om det at

være dansk, om friheden til at tæn-

ke og tale og offentlig at tilkendegi-

ve vore meninger i såvel skrift som

i tale, og hvor vigtigt det er at værne

om disse rettigheder, og at vi skulle

være stolte af at være danske. Jante-

loven blev også nævnt, men er det

ikke netop den, der også er med til

at forme os danske.

5 minutters Sct. Georg blev holdt af

Finn Christensen. Han talte med

glød om netop den første ild der

blev frembragt ved at gnide to

stykker træ mod hinanden, og hvad

ilden har betydet for os både ved

tilberedelse af mad og varme i vore

huse, samt om alle de gode minder

vi alle har fra vore bål på vore

sommerlejre.

Aftenens menu - 2 retter og dessert

- der var ti lberedt af den arrange-

rende gruppe - blev præsenteret på

vers, forfattet af Bente Orlien.

1. ret på melodien:

Højt fra træets grønne top …

”Pandekager med fiskefyld

er en herlig spise,

mel og salt og mælk og æg røres,

siger Price,

og fileter dampes let,

ja, det bli’r en herlig ret,

alt i ovnens sættes og med ost be-

lægges”.
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2. ret på melodien:

Røverne fra Kardemomme by …

”En mørbrad du i skiver skær’.

de må ej være for tykke

og hertil frisk salat – især

agurk, tomat gør lykke.

Med salt kartofler koges let

hæld dressing over – herlig ret,

kartoffelsalat vi ej undvære kan,

når vi nyder natur i det danske

land.”

Efter maden aflagde grupperne be-

retning som gav et godt indtryk af,

at der arbejdes med seriøse emner,

samtidig med at man nyder samvæ-

ret.

Inden kaffen/teen sang vi:

På melodien: Der bor en bager …

”Til the og kaffe vi nu skal nyde,

at gruppen vil på en lagka’ byde,

i bradepanden er dejen bagt,

og ovenpå er marengsen lagt.”

”Hertil serveres creme fraiche og

fløde

til den der elsker det rigtige søde,

er danske jordbær på toppen lagt,

I siger UHM! når I den har smagt.”

Kl. 22 sluttede vi en rigtig dejlig af-

ten med ønsket om en god sommer

til alle.

Vort næste møde er tirsdag den 8.

september i Gildeborgen, hvor 5.

gruppe har inviteret museums-

inspektør ph.d. Niels Haue, Nord-

jyllands Historiske Museum til at

fortælle om de arkæologiske ud-

gravninger i forbindelse med det

nye Regionssygehus.

7. Gilde

Bålaften 22. juni. For første gang

foregik det ved Juelstrup Sø. Der er

overdækket, borde og bænke,

brænde o.m.a., rent luksus i forhold

til, hvad vi har været vant til. Ikke at

forglemme, var der en fin udsigt

over søen. Trods de tunge skyer,

mente nogen, at de så solen gå ned.

Men nu havde de også den bedste

udsigt - med mellemrum var på-

standen. Som det er sædvane ved

vores bålaften - og tæt på Sct. Hans

- var der også inviteret en båltaler.
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I år var det Preben Eihilt, som for-

talte om familien, danseskolen og

hekseafbrænding. Hvad forplejnin-

gen bestod af, kan du se på vores

billedgalleri på7. Gildes hjemme-

side. Det hele var tilsat diverse san-

ge udsat for brummere.

8. Gilde

Den 23. april afholdte vi som altid

Sct. Gildehal i gildeborgen. Funge-

rende og afgående gildemester, Mi-

chael Jensen oplæste Sct-Georg

budskabet som i år var skrevet af

Dalia Urzaite over temaet "at inspi-

rere".

Vi dannede broderkæden og be-

kræftede vort gildeløfte.

Ved samme lejlighed blev Søren

Aagaard Pedersen indsat som gil-

demester .

Aftenen sluttede med eftergildehal,

gode sange og dejlig mad især stor

Wienersnitsel .

Fut i 8. gilde.

Der blev fyret godt og grundigt op

under drengedrømmene, da 8. gilde

holdt fødselsdagsmøde Kristi

Himmelfartsdag.

Gildet brugte helligdagen til at fejre

57 år fødselsdag og mødtes til mor-

genkaffe med mere på Spejdergår-

den på Sofiendalsvej.

Herefter gik turen til Limfjordsba-

nens remiser på Hjulmagervej. Her

fortalte formanden, Finn Madsen,

om de gode gamle dage, hvor hver

en flække i Nordjylland havde jern-

baneforbindelse til omverdenen.

Det var jo en anderledes håndfast

ting end vore dages internet. De

fleste havde jo prøvet at køre med

privatbanernes ikke særligt komfor-

table eller hurtige bumletog som

barn - og minderne vældede frem.

Efter denne tur ned ad mindernes

jernbanespor var drengene næsten

ikke ti l at rive løs fra de prægtige

maskiner, da turen senere på dagen
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gik tilbage til Spejdergården og det

veldækkede frokostbord.

8. og 9. gilde afholdt fælles-

gildehal den 17. juni, hvor Elsa

Berglund Simonsen holdt en dejlig

og morsom gildemestertale:

”Sommeren 2014 var den 4. solri-

geste sommer siden 1920. Mindes

ikke at have oplevet Vesterhavet så

varmt og stille som sidste år. Som-

meren startede for mig med 1. og 9.

gildes rally i maj i det smukke Øst-

himmerland, hvor vi fik set mange

spændende steder. Herefter fulgte

en uges ferie på Malta sammen med

datter og svigersøn, derefter en

vandreferie med Hasseris Senior

Sport til Rügen i Nordtyskland. I

juli indledte jeg besøgssæsonen i

mit sommerhus. Her fik jeg besøg

af vores amerikanske udvekslings-

student, som var blevet 25 år ældre

og lige så mange kilo tungere. Bl. a.

havde jeg besøg af en niece og hen-

des mor, min brors første kone,

som jeg ikke havde set i 35 år. Det

havde min bror heller ikke. Et af

deres børn, min nevø Bo havde på

et tidspunkt en bibeskæftigelse, idet

han udlejede surfer-og skiudstyr.

Da min bror gik på pension, hjalp

han af og til Bo med at passe for-

retningen og gøre skiene klar til næ-

ste udlejning. En dag kommer en

dame ind i forretningen og spørger

efter Bo, hvortil min bror svarer:

Han er her ikke i øjeblikket, men

jeg er Bo`s far, er det ikke noget,

jeg kan hjælpe med. Hertil svarer

damen spagfærdigt: Jeg er Bo`s

mor! Så de fik en lang snak og en

kop kaffe. Det var dejligt at se svi-

gerinden igen. Sommeren igennem

badede jeg hver morgen sammen

med min søde nabo. Vi mødtes kl.

7 og cyklede gennem den menne-

sketomme by til stranden. Kun et

sted var der mange mennesker,

nemlig køen hos bageren. Vi stifte-

de bekendtskab med ” vinterbade-

pigerne”, en flok modne damer, der

mødtes hver morgen ved syv tiden.

Efterhånden dukkede der flere op,

og kl. 8 gik alle i vandet ud for sø-

mærket i Blokhus. Var der fødsels-

dag, blev der sat flag op i sandet, og

der blev serveret kaffe og basser

eller bitter, og der blev sunget fød-

selsdagssang.

Sommeren 2014 blev helt speciel

for mig. Der skete to ting, som fik

stor betydning. Den første var, at

min datter ringede for at fortælle, at

hun var gravid. Hun nærmede sig

de 40 år og hendes mand 45 år. De

har altid sagt, at de ikke ville have

børn, men hendes fars død nogle år

tidligere havde sat nogle tanker i

gang, og de havde nu skiftet me-
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ning. Det var jeg selvfølgelig meget

lykkelig over. Jeg har kun den ene

datter og derfor ingen børnebørn. I

dag har jeg et dejligt drengebarn på

4. måneder.

Den anden ting var, at jeg under

højskoleopholdet fandt ud af, at

selv om jeg et par år tidligere havde

mistet min elskede mand, ja så be-

høvede ”tosomheden og kærlighe-

den” ikke at være et lukket kapitel

for mig. Det var dejligt at erfare, og

min nye ven, som også havde mi-

stet en elsket ægtefælle, og jeg aftal-

te at mødes igen efter højskoleop-

holdet, og det gør vi stadig. På

grund af afstanden ses vi desværre

kun nogle dage ad gangen, når der

er lejlighed herti l.

Disse to ting har givet mig fornyet

livslyst og glæde i tilværelsen ”

Derefter var der 5 min Sct. Georg

v/Ove Samson.

”Jeg vil fortælle om, hvordan det

var at være i lære og ansat hos min

far, gildebror, konservativ og en

meget sparsommelig mand. Vi

skruer tiden tilbage til 1918. 1. Aal-

borg Trop, 2 spejdere, min far og

Stig Madsen starter i lære hos Stigs

far, boghandler Viggo Madsen i

Bispensgade. I 1927 efter 9 år

sammen med Stig i bogladen, be-

slutter min far, at han vil giftes, ikke

med Stig, men med min mor. Han

køber to billetter til 1.klasse til ”Nju

Jårk”. De sejler 2 dage efter bryl-

luppet, hver med 50 dollars på

lommen, som var et minimumskrav

for at komme i land i USA. På

Manhattan lejede mine forældre et

lille værelse, senere delte de en lej-

lighed med at andet dansk par,

Tom Andy, spritsmugler under spi-

ritusforbuddet, senere kapelmester

og ophavsmand til sangen: ”Se nu

danser bedstefar” og Nura-

marchen, som blev lanceret i anled-

ning af Nordjysk Udstilling 1 1933.

Min far udgav noden, og solgte den

i forretningen. Når kunderne ellers

spurgte, om han havde noder, sva-

rede han: Ja, Unoder. Min far fik

arbejde som opvasker, min mor

som serveringsdame. De ville gerne

op i Frihedsgudinden, men det blev

min far, som vandt lodtrækningen.

Han mente ikke, der var grund til at

købe 2 billetter, så min mor blev

nede på jorden. Til daglig blev tøjet

købt i en genbrugsbutik med milli-

onærtøj. I 1930 var bankbogen fyldt

op og de returnerede til Danmark.

Her købte min far boghandel i

Slotsgade. I gaden var der yderlig 2

boglader. De overlever ikke min

fars ankomst. I 1935 bliver 1. gilde

etableret i Aalborg. Stig Madsen
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som Gildemester, Tarp som Kans-

ler, og min far som Skatmester.

Som knægt fik jeg opgaver i forret-

ningen ved siden af at gå i skole. I

sommerhalvåret at køre markiserne

ud og ind alt efter vejret. Om vinte-

ren at fyre i kaminen i weekenden.

Gå med ugeblade, regninger og va-

ske vinduer. Jeg gik på privatskole,

hvor eleverne selv skulle skaffe un-

dervisningsmateriale. I klassen be-

gyndte mine skolekammerater at

afgive bestillinger på viskelæder,

blyanter, kladdehæfter osv. Efter

skoletid på vej hjem: Omkring for-

retningen, fylde tasken op til næste

skoledag, hvor eleverne havde pen-

ge med hjemmefra. Især facitlister

til hele skolen gik som varmt brød.

I 7. klasse fortæller jeg læreren, at

jeg dropper eksamen, da jeg ikke

har noget at bruge den til. Starter

herefter som lærling i boghandelen,

bliver konfirmeret året efter, uden

blå mandag. Jeg åbner butikken

dagligt kl. 7.45 de næste 52 år. Min

far møder kl. 9.00 til kaffe, wiener-

brød og rene kopper, men kun om

lørdagen. Kaffegrumset fra ugens

løb blev gemt og genbrugt hver

lørdag. Ved morgenkaffen siger

min far en dag: ”Du skal finde dig

en kæreste inden for branchen, vær

kritisk! Når du haft ca. 100 stykker,

vælger du hende, som er bedst eg-

net til forretningen”. 14 år gammel

går jeg i gang med opgaven. Mange

breve blev skrevet, især til pigerne i

de tre klasser på Boghandlerfagsko-

len. 5 år senere bliver jeg forlovet,

og min far var tilfreds med mit valg.

Som søn af huset mente min far

ikke, at jeg havde behov for at få

løn, men det fik revisoren lavet om

på. I 1975 overtager jeg forretnin-

gen, og får ferie for første gang. Si-

den 1954 havde min far hvert år

tilbageholdt en del af min løn. Da

jeg nu havde fået adgang til min op-

sparing i forretningen, købte min

kone og jeg villa i Hasseris, biler og

sommerhus m.v. På min fars gamle

dage besøger jeg ham en dag i villa-

en. Han sidder i sin uniform – ikke

spejderuniform, men i sin hjemme-

værnsuniform. Den blev nemlig

flittigt brugt i den kolde tid og for

at spare på det almindelige tøj. Kig-

gede på termometret i stuen og for-

talte min far, at det kun viste 16

grader. Han svarede: ”Det må vi

gøre noget ved. I morgen når

hjemmehjælperen kommer, sender

jeg hende afsted efter et nyt ter-

mometer ”.

I 2006 lukker forretningen efter 75

år i familiens eje. ”

Som det fremgår var det en dejlig

og hyggelig aften med 2 livsbekræf-

tende og morsomme taler.
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Friluftsgildehal 8. gilde.
Tirsdag, den 11. august holdt vi Fri-

luftsgildehal i KFUM-spejdernes

hytte ved Ryå.

Gildehallen holdt vi i det fri uden

den varslede regn. Dog kneb det

med at få ild i bålet, men ved hjælp

af husholdningssprit lykkedes det.

Stavherold, Søren Boelsmand kald-

te gildebrødrene sammen til Gilde-

hallen, og vi havde vores egen fane

med.

Gildemester, Søren Aagaard talte i

sin gildemestertale om det seneste

folketingsvalg. Han fortalte om po-

litiske forbedringer, som de forskel-

lige partier under kampen lovede

vælgerne. Dette gjorde han på en

meget humoristisk måde.

5 min. Sct. Georg blev holdt af Ta-

ge Andersen. Tage tog udgangs-

punkt i et aktuelt emne fra et læser-

brev i en avis. Det var skrevet af en

nyudklækket student. Den unge

mand skrev bl.a. om, at samfundet

tilskynder de unge hurtigt at gå

igang med en videregående uddan-

nelse.

Den unge mand, Jakob, mente der-

imod, at et sabbatår burde hedde et

"guldår". De unge bruger sædvan-

ligvis året på at arbejde, rejse, møde

nye mennesker og kulturer, hvilket

giver dem dannelse som menne-

sker, så man som samfundsborger

udvikles til at leve netop i det de-

mokrati, som vi kerer os så meget

om. Han skrev videre: "Hvad er det

for nogle mennesker, der spyttes ud

af systemet som nybagt kandidat i

en alder af 23 år?"

Herefter meddelte Gildemesteren,

at vores gildebroder, Jesper Kol-

bech ønsker at udtræde af gildet

p.g.a. travlhed med arbej-

de/uddannelse.

Gildeloven blev læst op af ??? Her

viser min måske begyndende de-

mens sig!!!

Efter gildehalen gik vi til bords i

spejderhytten, hvor vi indtog Bent

Jensens berømte Ryå-menu, som

altid har været en tradition ved Ry-

åsejladsen. Der blev uddelt sangbø-

ger ved bordet. De kom desværre

ikke i brug, da vi savnede de sæd-

vanlige forsangere. Nogle var på

ferie, så måske skal

Friluftsgildehallen i fremtiden ligge

lidt senere.

Næste arrangement: Gildemøde 14.

september 2015.

10. Gilde

Torsdag, den 16. juni i et helt fanta-

stisk vejr holdt 10. gilde friluftsgil-

dehal i Wasa-Wasa hytten.



16

GM Anne-Lise Mølgaard bød vel-

kommen. Hendes GM-tale handle-

de om den nylige fejring af 70-

årsdagen for Danmarks befrielse og

hvordan vi i dag fejrer denne dag.

Den ældre generation husker nok,

da frihedsbudskabet kom, hvor de

var og hvad de foretog sig. På Ha-

derslev kaserne højtideligholdes 4.

maj om aftenen med en ”Lysfest”

med musik og fakkeltog gennem

byen og der bliver tændt lys i kaser-

nens vinduer. Den 5. maj er der

mindegudstjeneste, hvor de om-

komne mindes. Et højtideligt og

stemningsfuldt arrangement. GM

sluttede med versene ”De faldnes

navne taler”. Lis Andersen holdt 5

min . Sct. Georg. Vi ved jo Lis er

dygtig og særdeles produktiv i Sct.

Georgs Gilderne i Aalborg. Også i

sit arbejdsliv var hun højt værdsat. I

den forbindelse var hun hos dron-

ningen og fik fortjenstmedaljen. Til

sådan en lejlighed skal man jo ind-

give et CV, så ud fra det fik vi god

indsigt i Lis’ liv og levned. Hun er

født i Poulstrup 24. juni 1945 og

har 3 brødre. Efter en fin eksamen

fik hun læreplads i Aars, og endte

som sekretær i Landinspektørfirma-

et Nellemann, hvor hun var lige til

sin pension i 2010. Lis er gift med

Tage V. Andersen fra 8. gilde. Jørn

Poulsen læste gildeloven og herefter

blev gildehallen lukket.

Ved eftergildehallen var Lis i an-

ledning af sin 70 års fødselsdag

vært ved lækker mad og vin. Vi

kunne ikke ønske os en dejligere

aften.

Nu ser vi frem til godt vejr ved Ve-

sterhavsmarchen i juli og efter feri-

en er der fødselsdagsgildehal den

20. august.

Torsdag, den 20. august af-

holdt 10. Gilde fødselsdagsgilde-

hal i Gildeborgen.

Uden forpagter i Gildeborgen var

der del praktiske ting at få styr på

inden vi kunne holde fødselsdags-

gildehal for 26 gildebrødre. 1. grup-

pe havde en lille uge til at få det

praktiske arrangeret.

Hvor skulle maden komme fra,

hvordan med bordækning – var der

duge vi kunne benytte - hvordan så

der ud i Gildeborgen efter en hel

sommer, hvor Gildeborgen ikke

havde været benyttet. (Det skal

nævnes, at der så pænt ud i Gilde-
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borgen på vi kom).

Maden fik vi hurtigt bestilt. Et par i

gruppen kendte et godt sted, som

de havde benyttet tidligere.

Efter det var på plads, og det er jo

meget vigtigt, så var der det prakti-

ske.

Der blev gjort rent på toiletterne,

vasket gulv, luftet ud og o.s.v. så

der duftede dejligt da gæsterne an-

kom.

Vi fandt ud af hvordan opvaskema-

skinen og kaffemaskinen fungerer,

meget vigtigt. Der er nu vejledning

til begge dele i køkkenet.

Bordene blev dækket med flotte

duge, som vi havde lånt af en gilde-

bror. Det så bare så flot ud, da gæ-

sterne ankom.

Vi skulle have en 3 retters menu.

Forret, buffet og dessert. Det var

måske lige i overkanten at starte ud

med – vi tænkte ikke på alle de tal-

lerkener, da vi bestilte maden.

Men det gik godt. Alle i gildet hav-

de fået opgaver med at rydde af

bordene og få servicet ud til ”ma-

skinmesteren” der stod i køkkenet

og passede opvaskemaskinen.

Efter at de sidste kopper var vasket

op, bordene ryddet/tørret af og sat

på plads og alle dørene låst, kunne

vi forlade Gildeborgen trætte, men

tilfredse med vores første arrange-

ment uden betjening.

11. Gilde

Endnu engang var vi i 11. Gilde

heldig med vejret, skønt den nord-

jyske forsommer har været våd og

kold, havde vi en dejlig Friluftsgil-

dehal med sol og masser af fugle-

sang, selvom blæsten ruskede i træ-

erne og gjorde aftenen kølig, kunne

vi nyde den smukke natur.

Vores Gildemester Hanne Thus-

gaard tog i gildemestertalen ud-

gangspunkt i den Alsang, der blev

afholdt i Skovdalen den 4. maj for

at markere at det i år er 70 års da-

gen for Danmarks befrielse! Alsan-

gen startede i Aalborg den 4. juli

1940 med ca. 1500 deltagere. Al-

sangsbølgen bredte sig hurtigt ud

over det danske land, og da der den

1.september 1940 blev afholdt et

landsdækkende Alsangsstævne, del-

tog ca. 720.000! Alsangsstævnerne

fortsatte indtil august 1943, hvor

tyskerne indførte mødeforbud. Ved

Alsangen i Aalborg den 4. maj del-

tog adskill ige organisationer og for-
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eninger med deres fane, således og-

så 11. gilde. Hanne forsatte med at

tale om Churchill-klubben og deres

bedrifter, inspireret af en af hoved-

talerne i Skovdalen, den sidste over-

levende fra Churchill- klubben Hel-

ge Milo, der i dag er 88 år og bo-

siddende i København. Vi har me-

get at sige Churchill-klubben og de

mange andre modstandsfolk tak

for, de var medvirkende til, at vi i

dag kan leve i et frit land, med de-

mokrati og lighed for loven!

Hannes tale sluttede med et referat

af en artikel, hvor en pakistansk

kvinde, der i dag er dansk gift og

bosiddende i Danmark, fortæller

hvorledes det var opvæksten i den

danske folkeskole der gjorde, at

hun efter i årevis at have været un-

derlagt sin far og sine brødre, en

dag fik mod til at sige fra og vælge

selv - sin partner, bopæl - sit liv!

Hun er taknemmelig for, at hendes

børn har vundet i livets store fød-

sels lotteri og er født i et land med

demokrati !

Gildemestertalen sluttede med et

smukt digt om Grundloven, skrevet

af Frederik Barfod o. 1880. 5 min.

Sct. Georg var denne aften lagt i

hænderne på Allis Bartolin! Allis

fortalte om det at være frivillig! Al-

lis har i 11 år været frivillig på Oti-

umgården. At være frivillig er at væ-

re ”flødeskummet på lagkagen”,

man må ikke komme for tæt på, ik-

ke overskride de personlige græn-

ser! Allis fortalte nogle små episo-

der fra sit virke som frivillig! Hun

bliver ofte brugt, som ledsager til

undersøgelse på hospitalet eller hos

tandlægen, men deltager også i

gudstjenester, sangaftener og til fe-

ster! At være frivillig på Otiumgår-

den er dejligt, man går altid glad og

smilende derfra, sluttede Allis. Af-

tenen sluttede indendørs, hvor de,

der havde frosset i blæsten, kunne

få varmen igen! En herlig aften der

sluttede med at vi ønskede hinan-

den god sommer og på gensyn til

august!

11. Gildes første gildemøde
efter sommerferien var den

18.august, hvor vi mødtes på tor-

vet i Nibe.

Vi skulle på rundtur med Willy

Kær, der bærer den flotte titel

”Byhistoriefortæller”, efter eget

udsagn, fordi en Byguide kun kan

berette sandheden, mens en Byhi-

storiefortæller, gerne må lægge lidt

til eller trække lidt fra!

Den første beretning fik vi på tor-

vet med udsigt til det gamle Ting-

hus. Nibe stammer helt tilbage fra

slutningen af 1300-tallet og er

stærkt knyttet til historien om sil-

dens udvikling i Limfjorden. Nibes
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storhedstid begyndte i 1500tallet,

hvor fangsten af sild var særdeles

stor, således bestemte Christian 3. i

1551 at der skulle oprettes en Sal-

terbod i Nibe, således at sildene til

Orlogsskibene m.m. kunne saltes

på stedet. I 1672 regnes Nibe som

Jyllands 8. største by! Nibe får i

1727 Købstadsrettigheder.

Inden vi forlod torvet hørte vi og-

så om” Det gamle Tinghus”, hvor

der engang var fængsel, med en

forplejning, der gjorde det attrak-

tivt at afsone i Nibe! På et tids-

punkt blev der flere og større cel-

ler og her skal antallet af fanger på

et tidspunkt være oppe på 36. Dis-

se fanger fik en aften åbnet celler-

ne og holdt fest, med nogle villige

kvinder, en fest der først slutted-

hen på morgenen og medførte en

reprimande fra politimesteren!

Herefter var vi på en lille byrund-

tur, hvor vi bl.a. blev præsenteret

for ”Tyvedalen”, der dog ikke har

noget med tyve at gøre! Ligesom vi

gjorde holdt ved det sekskantede

hus og Guldgåsen, der kan gløde,

hvis Nibe er i fare!

Vi sluttede rundturen i Nibe kirke,

hvor vi bl.a. så det flotte kalkmale-

ri af Sct. George, samt Nibeenglen,

der er et af kunstneren Thorvald

Odgårds værker! Aftenen sluttede

på torvet, hvor der var dejl ig mad

på Bedstes Café!

12. gilde

Forårsvandringen den 31. maj var
henlagt til Juelstrup Sø v, Støvring
Ved starten på dagen var vejret ikke
i det lune hjørne, men med det rette
tøj og humør blev det en god dag.
Først en tur ned til søen, som blev
genoprettet i 2010 af naturstyrelsen,
der er ikke nogen tilløb til søen, så
man venter nu blot på at vandspej-
let automatisk vil stige til det niveau
det havde tidligere, da det er en
grundvandsdannet sø.
Erik Boye (en god ven af 12 gil-
de)fortalte kort om søprojektet.
Derefter startede vi på en gåtur
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rundt om søen, men vi var så heldi-
ge at en af lodsejerne netop var ude
at køre med sin hestevogn med
bænke, så der blev plads ti l de fleste
af os, så sparede vi jo benene.

Efter rundturen var der tid til den
kulinariske del, som på trods af en
dejlig varm grill, blev en noget kold
oplevelse, da der blæste en hård
vind og solen havde gemt sig bag
skyerne.
En dejlig tur trods alt.
Stedet er bestemt et besøg værd en
anden gang.

Onsdag den 17. juni holdt vi fri-
luftsgildehal i Urtehaven på Frede-
rik Raschvej i Lindholm
En have hvor fortid og nutid
går hånd i hånd, enestående have
med mere end 300 forskellige læge-
og krydderurter, og fine gamle hi-
storiske bygninger fra Lindholm.
Et sted vi helt sikkert vil vende til-
bage til, når vejret er en del bedre
end det var denne aften. Vi havde
satset på at være udendørs, men det
blev til at vi krøb op på loftet
i Raschgården.
Anna-Marie Pedersen holdt gilde-
mestertalen, som indeholdt mange
oplysninger om dette dejlige steds
tilblivelse. Sendte os dermed ud i
sommerlandet med ønsket om at vi
måtte få vore depoter fyldt op, så vi
kan være klar til nye opgaver og ud-
fordringer, når vi mødes igen efter
ferien.
GRIB dagen – gå ud i vores dejlige
land SMIL til en fremmed, og se,
hvad der sker !
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Når I læser disse linjer, har somme-
ren været længe om at vise sin var-
me side, men med håbet om at vi i
august endnu kan nå at mærke
varmen i sjæl og krop, glæder vi os
til at komme i gang med efterårets
samlinger.
Lige et par ord om Vesterhavsmar-
chen.
I år var vejret betydelig bedre end
de 2 foregående år, vi fik da teltet
op i fuld højde. I det hele taget en
hyggelig dag med god søgning, og
musik fra Gandrup Harmonika-
orkester.
Sangerlaug 27. maj 2015

Sidste sangerlaugs aften inden

sommerferien var en realitet og 23

sangglade gildebrødre var mødt op

til en hyggelig sangaften. Vi startede

som vanligt med ”Musik skal der

til” og lige efter kom ”Majsangen”.

Laugsledelsen var mødt op i tøj blå

og hvide striber i en eller anden ud-

formning og min tanke gik straks til

det maritime og ganske rigtigt var

aftenens tema sømandssange, fint i

tråd med Aalborgs værtskab i Tall

Ships Race 2015.

Vi gik i shanty gaden og sang ”En

pjaskfuld sømand” og ”Anna Lov-

inda”.

Skibe har også navne, oftest pige-

navne, og er i mange år blevet døbt

med ædle dråber, hvor man før i

tiden brugte saltvand, men ingen

blev døbt ”Svarta Rudolf”. Mange

skibe havde deres egen jolle/ lille

båd, simpel og uden maskineri.

Vind og vejr blev der taget bestik

af, ved let brise kunne øllerne ikke

stå alen, men måtte holdes i hån-

den. Ved stærk storm var det svært

at ramme munden og enkelte tæn-

der blev slået løs. Vores ”Lystsej-

lads” foregik i let brise.

Sejlads og overtro har altid været

stærkt forbundet, en præst ombord

betød storm, død og begravelse.

Sagføreren var landhajer og forhad-

te og havde de så også paraply og

sort taske med, bragte de ulykke.

Men ham vi sang om, han var ikke

bange for noget som helst hverken
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fanden eller Gud, ”Luk vinduet op

for brisen”.

Det internationale symbol for

skibsfart er ankeret. Men ikke for

biskop Clemens I Romanus i Rom i

år 90 – 101 e. kr. Han blev martyr

pga sin kristne tro, bundet til et an-

ker og smidt i havet.

Han blev senere kåret til søfolkenes

helgen og bliver fejret hvert år d.

23. november. ”En sømand går sin

enegang”.

Ved TSR 2015 i Aalborg vil også

Marinehjemmeværnet være repræ-

senteret. Det er en gren af Hjem-

meværnet og blev dannet i 1952.

Lige efter 2. verdenskrig blev

Hjemmeværnet dannet af tidligere

modstandsfolk. Deres motto var -

aldrig mere en 9. april -.

Ham her var også med ”Jeg har en

ven”. En dansk sømand havde og

har stadigvæk længsler og trængsler.

Hans vagter var inddelt i glas, der

blev slået på klokken når halvtime-

glasset skulle vendes, for man hav-

de hverken ur eller tidskalender

ombord. Vagterne havde for os,

spøjse navne, eftermiddagsvagt,

platfod, førstevagt, hundevagt, dag-

vagt og formiddagsvagt, det var

drøje tider, hør blot ”Anne Mari”.

5/6 af jordens overflade er vand og

nogen sømænd mener at den sidste

1/6 del er til at fortøje ved. ”Så vi-

den om jeg på havet for”. Mange

steder er der stor forskel på ebbe og

flod, allerstørst i Nova Scotia, hvor

tidevandsforskellen kan være på he-

le 14½ meter. Det er bemærket når

”Så viden om jeg på havet for”.

På turen til og fra de Vestindiske

øer anløb man Madeira og historien

fortæller at i 1870erne var der nogle

unge søofficerer der fik en hånd-

fuld stiklinger af madeiravinstokken

med hjem til Danmark. Ved an-

komsten til Holmen i København

havde de pludselig spirende vin-

planter. Planterne blev sat i jorden

ved Arsenalbygningens sydmur og

derefter glemt. I 1880’erne blev bå-

de Europa og Madeira ramt af en

slem vinpest som tog livet af mange

planter. Den daværende danske

konsul på Madeira erindrede vin-

stokkene i København og fik store

bundter stiklinger sendt over og det

reddede produktionen af madeira

og den madeira der drikkes i dag

stammer fra stiklingerne fra vin-

stokkene på Holmen. ”Det blæser i

Biscayen”

Odins søn, kong Skjolds blev som

spæd sendt til danernes guddom-

melige rige. Hans skib, hvor han lå

alene på et skjold, blev styret af

guddommelige kræfter. Han blev

umådelig stærk og giftede sig med

Gefion, som på en nat pløjede Sjæl-



23

land ud af Sverige. Da kong Skjold

døde blev han sendt alene afsted på

et skib, akkurat som da han kom

”Hjem til Danmark”.

Selv om der synges om smukt vejr,

skønne piger, eksotiske strande og

spændende oplevelser, var en stor

del af sømandens liv ensartet og

trælsomt. I januar 1875 skrev en

værnepligtig fra Fregatten Jylland,

fra Skt. Thomas, bl.a: Vi havde 4

timers landlov og jeg kom i land

første gang efter vi forlod Køben-

havn, det var morsomt at drive om,

vi besøgte nogle flotte steder og

smage den liflige rom. Nå det var

også hele fornøjelsen for byen er så

infam kedelig. Det var nok så som

så med ”Solskin om bord”.

I Danmark er der et gammelt slot,

Kronborg, der ligger lige ud til Øre-

sund. Her sejlede de store skibe i

hundrede vis forbi hver eneste dag.

Det var både russiske, preussiske og

engelske og de hilste det gamle slot

med kanonsalut BUM og slottet

hilste tilbage igen med kanoner

BUM, for således sagde kanonerne

”god dag” og ”mange tak”, sådan

fortalte H. C. Andersen om Holger

Danske og Kronborg. Kronborg

taler ikke mere med sine kanoner,

men stadig ser sømanden ved sin

hjemkomst fra det fjerne ”Med

Kronborg om styrbord igen”.

Lidt romantik skal der også være

her til sidst. Evert Taube stak som

ung til søs og levede bl.a. i Sydame-

rika. Han skrev om de sømænd han

mødte Fritjof i Fritjof og Carmenci-

ta, Karl-Alfred i Karl-Alfred og El-

linor. Og når han gav ”Min älskling

du er som en ros”, kastede han en

rød rose til sin Astrid som altid sad

på første række. Visen ”Så længe

skuden kan gå” er hans afskedsvals

til livet og den slutter vi denne del

af aftenen med.

Efter kaffepausen var der som altid

tid til ønskekoncert. Også her blev

danskheden hædret idet vi på nær

en sang, kun sang danske sange. I

rask rækkefølge kom

”Den første gang jeg så dig”, ”I

Danmark er jeg født”, ”Forår ved

Mariager Fjord”, ”De nære ting”,

”Til min Marie” og den kunne syn-

ges på flere melodier og vi tog lige

dem alle 3.

”Waltzing Mathilda” og igen til det

danske ”Kom maj du søde milde”,

selv om maj måned lige straks var

forbi. ”I kan tro der var gilde” ef-

terfulgt af aftenens sidste sang

”Natten breder sine vinger”.

Alle ønskes en dejlig sommer og på

gensyn efter ferien til den nye sæ-

sons første sangerlaugsaften og

Laugsting 2. september.
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Kulturlauget.

Lørdag den 13. juni tog Kulturlau-

get på sommerudflugt. Vores mål

var Moesgård Museum ved Aarhus.

Det nye museum er smukt bygget

ind i naturen.

Sædvanen tro startede vi med mor-

genkaffe, og bestyrelsens medbrag-

te rundstykker og kage fik ben at gå

på.

Der er utrolig meget at se fra både

oldtid, jernalder og bronzealder.

Det vi nok havde glædet os aller-

mest til, var særudstillingen:

” Den første Kejser”, som forestil-

lede Kinas Terrakottahær. Den var

også helt utrolig. De mange solda-

ter, embedsfolk, heste med vogne.

En hest der var fundet i kejsergra-

ven. Alle soldaterne havde nogle

fantastiske levende og forskellige

ansigtsudtryk.

Moesgård Museum

Kejseren havde været et grusomt

menneske. Havde forlangt, at når

han var død og blev begravet, skulle

hest og soldater begraves med ham

og vel og mærke levende. Udstillin-

gen, der er udlånt fra forskellige

museer i Kina, er en meget stor op-

levelse.

Så var vi sultne, og i frokoststuen

kunne vi så nyde bestyrelsens med-

bragte sandwich.

Derefter gik vi rundt i det meget

store museum og så de spændende

ting fra de forskellige tidsaldre.

En dejlig dag var til ende, og vi

kunne vende tilbage til Aalborg, og

alle var enige om, at vi havde haft

en meget god og spændende dag.
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Tug on the water.

I forbindelse med Tall Ships Races i
Aalborg, havde 5. gilde fået den ide,
at de ville lave tovtrækning for
skibsbesætningerne, men det skulle
ikke være en almindelig
tovtrækning, det skulle være en
tovtrækning på vandet.
Men vejen fra ide til udførelsen
blev lang og med mange
forhindringer.
Så da alle skibene anløb Aalborg
den 31. juli var 5. gilde klar til at
afholde de indledende heat lørdag
den 1. august, med de 10 teams, der
havde tilmeldt sig. Men opholdet i
Aalborg var måske for spændende,
for der dukkede kun 7 hold op.
Heats blev afviklet til stor morskab
for både besætninger og publikum.
Til finalen søndag var der de 3
vindere fra lørdagens heat og 2 nye
tilmeldte hold, desværre havde det
ene hold været for længe i gaden
for da opsamlebåden blev sendt
hen til skibet, var der overhovedet
ingen liv på skibet.

Det blev en konkurrence, hvor alle
padlede mod alle.
Efter meget padlen og en del
udmattelse blev resultatet:
nr. 1 Oosterschelde (NL)
nr. 2 Loa (DK)
nr. 3 Dar Mlodsiesy (PL) ...
nr. 4 Leader (UK).
Et helt igennem vellykket
arrangement, hvor de deltagende
hold skulle lægge kræfterne i, og
hvor der virkelig blev kæmpet.

Dommertrioen i koncentreret arbejde

5. gilde vil gerne sige tak til
hjælperne fra de øvrige gilder samt
divisionsklanen og Aalborg Event

Besætningerne på de 2 dragebåde i hård kamp
Øvrige billeder kan ses på henholdsvis 5. og
7. gildes
hjemmesider, samt på Stadsgildets hjemme-
side
Per Sander 5. gilde
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Donationer fra Hjælpefonden.

I forbindelse med årets Drageskyd-

ning havde vi lejlighed til at uddele

donationer fra Hjælpefonden og 6.

Gilde til en række spejdere som i

august måned dette år skal på ver-

densjamboree i Japan.

Donationerne gik til - Karen, Iben

og Pernille fra De Grønne Pige-

spejdere i Vodskov og til Trine og

Sil le fra Det Danske Spejderkorps i

Nibe.

Hver spejder fik kr. 5.000 kr. til

hjælp til rejsen og Aalborg Gildene

ønskede dem en rigtig god tur og

bad dem suge alle de oplevelser til

sig, som en sådan begivenhed ind-

byder til .

Formanden for Hjælpefonden Ro-

bert Madsen gav en kort beskrivelse

af Jamboreernes historie, l ige fra

den første Jamboree i 1920 i Lon-

don til den nu 23. Jamboree i Japan

– Jamboreerne afholdes hvert 4. år

og allerede nu er planlægningen af

Jamboreen i 2019 i USA i fuld

gang!

80 års fødselsdag med donation.

1.Sct. Georgs Gilde i Aalborg fyldte

80 år.

Det blev markeret ved Drageskyd-

ningen i Gildeborgen, hvor der blev

doneret 8.000 kr.

KFUM – Knuden og DDS – Re-

den fik hver overrakt 4.000 kr. til
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Dall den 19. juli 2015

Kære gildebrødre

En uge efter afviklingen af Vester-

havsmarchen må det være tid til at

gøre status.

Det er glædeligt at konstatere, at

søndagen var begunstiget af godt

vandrevejr, så der blev solgt ca. 800

startkort, og der forventes et over-

skud på omtrent 30.000 kr.

Mange deltagere havde også be-

mærket det gode formål med at

støtte Julemærkehjemmet i Hobro.

Forstander Lise Claësson fra Jule-

mærkehjemmet modtog på dagen

en check på 20.000 kr. fra Katastro-

fekassen.

Afviklingen af Vestehavsmarchen

lader sig ikke gøre uden en omhyg-

gelig planlægning og et forarbejde

samt en energisk indsats på dagen.

Jeg vil derfor benytte lejligheden til

at takke de mange gildebrødre, der

var aktive på dagen. En tak til ko-

miteen, Finn, Annie og Hanne. Tak

til stationslederne og de gildebrød-

re, der havde specielle opgaver både

før, under og efter marchen. En

særlig tak ti l Hans Jørgen Thus-

gaard, der ikke er gildebror, men

som skaffede sponsorer og annon-

cører for over 30.000 kr.

God sommer til alle gildebrødre og

jeres familier.

Med hjertelig gildehilsen

Flemming Hansen

Stadsgildemester
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Til Gildeposten.

Ja nu er Vesterhavsmarchen 2015 overstået, og dette med et meget flot resul-

tat – et bruttooverskud på ca. 30.000,- kr. Vi havde i året vejret på vores side.

Tak for jeres indsats på dagen, forberedelser m.m. – oprydning efter mar-

chen. Alle der har ydet en indsats har medvirket til dette – husk at ingen

kæder er stærkere end det svageste led. Enhver opgave, arbejds-indsats

har medvirket ti l at det var en fantastisk dag.

Der har været arbejdet med indkøb, salg af annoncer, møder, opstilling af

vejskilte, transport, aftaler med diverse leverandører. Der var bemanding af

stationerne med salg af øl/pølser og salg af startkort sammen med alle de an-

dres store og små opgaver.

Det meget flotte resultat – betyder ikke at hele beløbet kan uddeles, der skal

foretages enkelte investeringer til marchen i 2016 – der jo bliver søndag d. 10.

juli

Vi donerede jo 20.000,- kr. til julemærkehjemmet i Hobro, Tak til Lisa Claes-

son for den varme takketale, på stranden i Blokhus.

Tak til kasseren og sekretæren i komiteen

I år 2016 vil vi i lighed med i år udvælge en forening, en organisation – der på

forhånd vil modtage en donation.

Fremtiden ser sådan ud at jeg er villig til at bestride formandsposten i endnu

et år, Dette skyldes at der styr på diverse indkøb og annoncesalg i 2016. Men

det bliver mit sidste år.

Med stor Gildehilsen

Formand for vesterhavsmarchen

Finn Bramsen
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Dall den 11.juni 2015

Til alle gildebrødre i Aalborg!

For at undgå rygter og misforståel-

ser omkring Gildeborgen og even-

tuelle alternativer, har jeg valgt ne-

denstående orientering.

Gildeborgen er ikke sat ti l salg og

vil ikke blive sat til salg før et

Stadsgildeting beslutter et evt. salg.

Vi har dog fået en ejendomsmægler

til at vurdere, hvad Gildeborgen

kan forventes at sælges til ved en

evt. handel.

Divisionsledelsen for DDS Jens

Bangs division har tilbudt os at leje

den sorte bygning ved Spejdergår-

den til gildernes eget brug. Vi vur-

derer, at dette lejemål er det eneste

økonomisk realistiske alternativ til

Gildeborgen.

Jeg har nedsat et udvalg, der består

af det nuværende ejendomsudvalg

(Klaus Cordes, Henrik Larsen og

Sven Orla Rasmussen), Bent Ove

Holm, Svend Erik Jensen, Henrik

Boelsmand, Hanne Høyer og un-

dertegnede.

Udvalget repræsenterer både øko-

nomisk og teknisk indsigt.

Jeg har anmodet udvalgets med-

lemmer om, at være objektive og

ikke lade sig påvirke af egne menin-

ger eller holdninger. Udvalgets ar-

bejde er at fremlægge facts for at

skaffe så godt et beslutningsgrund-

lag som muligt.

Udvalgets opgave er derfor at un-

dersøge økonomiske og tekniske

muligheder for:

at blive boende i Gildebor-

gen.

indretning af dele af Spejder-

gården til brug for Aalborgs

gilder.

I begge tilfælde inkluderer det un-

dersøgelse af muligheden for han-

dicapvenlige adgangsforhold og

handicaptoilet.

Når dette beslutningsgrundlag fore-

ligger til efteråret, vil materialet bli-

ve forelagt gilderne.

Med gildehilsen

Flemming Hansen

Stadsgildemester

Læserbrev modtaget 5. juni

2015.

OPHØRSUDSALG?

Ude i byen, er jeg et par gange ble-

vet mødt med denne bemærkning -

Nå, I er nok ved at sælge Gildebor-

gen! - fremsat af ikke gildebrødre! –

det gælder om at gøre sig synlig,

men det er måske ikke lige måden.
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Sådanne bemærkninger gør at min,

siden årsskiftet, stigende ulyst til at

deltage i gildearbejde, sammenholdt

med den seneste udvikling inden

for Aalborg gilderne, herunder eget

Gilde, er vokset i stedet for at blive

mindre.

GILDEBORGEN – der kom jeg

første gang i 1971 i forbindelse med

min optagelse i det nystartede 10.

Gilde.

Jeg har gennem årene tilbragt man-

ge fornøjelige og givende timer

netop der. både privat og i gilde-

sammenhæng. I dag er der ingen

adgang for flertallet af gildebrødre

(ejerne) – man føler sig nærmest

uvelkommen. Ved arrangementer

er der indført en form for selvbe-

tjening og derudover har de serve-

rede måltider på det seneste været

af en forringet kvalitet.

Nu arbejder man så på at sælge den

og i stedet leje sig ind i andre loka-

ler – et udvalg undersøger mulighe-

derne. Man har været tilbudt at

kunne anvende SPEJDERBOR-

GEN, et sted hvor der er etableret

et museum i en lille del af bygnin-

gen og hvor aktivitetsniveauet for

spejdere er meget lavt, nogle råds-

møder for en division er højde-

punktet, den ene halvdel af byggeri-

et står tomt. Udvalget fandt dog

ikke stedet anvendeligt, i stedet vil

man undersøge andre muligheder.

Samtidig er der dukket en gruppe af

frivillige op, som har sat sig det mål

at fremskaffe nye gildebrødre. Når

disse nye emner stiller spørgsmålet

– Hvor holder I til? – så er de nødt

til at svare – Vi lejer os ind forskel-

lige steder! – svaret vil nok ikke vir-

ke opmuntrende på kandidaterne.

Jeg har stor respekt for de personer

der kaster sig over denne opgave –

nye gildebrødre i eget gilde skal

helst være i aldersgruppen 65-80 for

at kunne matche de øvrige – og i

den gruppe er potentialet nok ikke

ret stort. Hvordan det ser ud i an-

dre gilder ved jeg intet om.

Salget af Gildeborgen løser måske

et problem, men skaber et andet –

det koster noget at leje sig ind – be-

løb af endnu ukendt størrelse, hus-

lejer er ikke billige og kan hurtigt

stige.

Men hvorfor betale til fremmede i

stedet for at betale til os selv – be-

grundelsen for at sælge forekom-

mer mig noget uigennemtænkt –

hvorfor egentlig sælge?

Der er masser at muligheder for at

blive. Stadsgildet råder over ansee-

lige midler på diverse konti som

kan dække differencen mellem kon-

tingentindbetalingen og de faktiske
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udgifter – slår de ikke til så kan

Gildeborgen belånes.

Bygningen er vurderet til 5 millio-

ner – det kan den nok ikke sælges

til – men med en i forhold dertil ret

lille gæld – kan der optages lån i

mill ionstørrelse som nok – sammen

med kontingentet kan dække udgif-

terne i den årrække Aalborg gilder-

ne fortsat eksisterer i.

Vi kan blive boende og fortsætte,

ved at sørge for – der bliver ansat

en vicevært der kan klare opgaverne

evt. med hjælp til rengøring via et

rengøringsselskab – til vedligehol-

delse af haven med lejet hjælp –

servering m.m. klares via det sted

hvor vi køber maden evt. et cate-

ringfirma el. lign denne del betales

af de enkelte gilder. Lettere anret-

ninger, drikkevarer kan måske kla-

res af viceværten.

Vi har midler og vi har muligheden

for at skaffe midler. Vi er godgø-

rende, men efter min opfattelse er

vi nået til et punkt hvor vi nok også

bør være det overfor os selv uden

at få dårlig samvittighed.

Et naturligt spørgsmål – hvad skal

der ske med de midler Aalborg gil-

derne råder over den dag det sidste

gilde om måske føje år lukker ned –

skænkes til landsgildet eller til lokale

spejdere – humanitære formål, lo-

kalt – landsdækkende eller globalt?

Jeg mindes ikke at have hørt det

stillet og heller ikke noget om pla-

nerne derfor.

Jeg anvendte overskriften OP-

HØRSUDSALG – det der foregår

minder lidt om panik før lukketid.

Der noget man bør huske på at -

river man en fuglerede ned – så for-

lader de overlevende stedet for al-

drig nogensinde at vende tilbage.

Underskrevet af - forhenværende

Gildemester – kansler – skatmester

– faneherold – stavherold – med-

lem af optagelsesudvalg – spejder-

kontakt – stationsmester Blokhus

(Vesterhavsmarchen) medvirkende

til, sammen med en gildebror i 7.

gilde, at Sct. Georgs Gilderne i Aal-

borg i dag har deres egne hjemme-

sider m.m.

Nu på vej til at blive forhenværende

gildebroder.

Aa. Schmidt Pedersen

10. Gilde
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redaktoeren@sct-georg-aalborg.dk

Når du fremover skal have noget

offentliggjort i Gildeposten, på

Stadsgildets hjemmeside eller på

Facebook, kan du med fordel bruge

denne adresse.

Det betyder nemlig, at du IKKE

skal huske at sende informationen

til den ene eller den anden. Det sker

helt automatisk. De forskellige ”re-

daktører” aftaler indbyrdes, hvad

der bringes hvor.

Med gildehilsen

PR og aktivitetsudvalget (PAK)

Åben sommergildehal i Bu-

derup Ødekirke.

Aalborg Distrikts- Stadsgilde af-

holdt den 6. august åben sommer-

gildehal i Buderup Ødekirke.

Gildehallen blev afholdt på årets

flotteste sommeraften.

Ca. 70 personer var mødt op til gi l-

dehallen.

Efter åbningen af gildehallen bød

stadsgildemesteren velkommen,

hvorefter vi sang ”I Danmark er jeg

født”.

Herefter afholdt stadsgildemesteren

sin gildemestertale:

”Sangen vi lige har sunget blev

skrevet af digteren H. C. Andersen i

1850 efter den Slesvigske borger-

krig, treårskrigen, som blev afgjort

til dansk fordel.

Sangen rummer alligevel ingen

fjendebilleder, men den kloge sæt-

ning: ”Gud giv den bedste sejr”.

Det er dog kun etniske danskere,

der kan synge med på sangen ”I

Danmark er jeg født”, og det nok

hovedårsagen til at H. C. Andersens

fædrelandssang aldrig er blevet

Danmarks nationalsang til trods for

flere forsøg.

Men hvad er det egentligt, der be-

tegner det danske? Og hvornår har
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befolkningen, der levede i det om-

råde vi kalder Danmark følt sig som

danskere og dermed fået en natio-

nal identitet?

Det har været god akademisk tone

at mene, at national bevidsthed

først opstod i slutningen af 1700-

tallet. Det, at en nation opfattes

som et historisk fællesskab med fæ l-

les forfædre og som et fællesskab,

der bygger på sprog og afstamning,

og som indbefatter alle samfunds-

lag, skulle være tanker, der slet ikke

fandtes i tidligere tider.

Nogle forskere gør dog gældende,

at danskheden kan føres længere

tilbage. Saxo nævner f. eks i sin

Danmarks Krønike fra omkring

1208 begreber som ”fædreland” og

”nation”.

Det kan måske være underordnet,

hvornår den danske identitet er op-

stået. Det må være mere interessant

at kende baggrunden for denne

identitet.

Vil man forstå Danmark, skal man

kende landets historie, lyder det of-

te. Men hvad er det egentlig i histo-

rien, vi skal kende for at forstå dan-

skerne i dag? Kristeligt Dagblad har

i en artikel bedt en række historike-

re og forskere komme med hver sit

bud på de vigtige personer, begi-

venheder eller begreber, der har

gjort os danske.

Teologen Hans Ravn Iversen me-

ner vel ikke overraskende, at kri-

stendommens indførelse for ca.

1000 år siden har haft stor betyd-

ning for opbygning af samfundets

institutioner og betydning for be-

folkningens mentalitet. Da kristen-

dommen kom til Danmark, havde

landet ingen infrastruktur og ingen

stat, og derfor fik kristendommen

så stor en rolle i samfundets op-

bygning.

Når 80 procent af den danske be-

folkning i dag siger, at frivil lighed er

en god ting, så mener Hans Iversen,

at det hænger sammen med, at de

kristelige moralske værdier er dybt

forankret i dansk mentalitet.

Vi har en tendens til at tage sproget

som en selvfølge, men de færreste

gør sig klart, hvilken identitetsstif-

tende rolle sproget har haft og sta-

dig har i dag. Dette mener sprog-

forsker Steffen Krogh. I begyndel-
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sen af vikingetiden talte man det

samme sprog i hele Norden, og det

er det, der gør, at vi stadig kan tale

med nordmænd og svenskere, og

de tre lande har et næsten familieag-

tigt forhold til hinanden i modsæt-

ning til f.eks. Danmark og Tysk-

land.

I forbindelse med den nationale

vækkelse i 1800 tallet var der en

stræben efter at forene de områder,

der var forbundet med det fælles

sprog. Sproget blev vigtigt og var

medvirkende til de slesvigske krige,

hvor man søgte at skille de danskta-

lende områder fra de fremmede, de

tyske områder. På en måde blev

sproget den indirekte årsag til af-

grænsningen af det område, vi ken-

der som Danmark i dag.

Danmark har tradition for at være

foreningernes land. Der er stadig et

levende frivilligt civilt arrangement i

det danske samfund, hvor danskere

knytter netværk på kryds og tværs.

Vi har i Danmark en stærk tillids-

kultur, hvor vi har let ved at stole

på hinanden, fordi vi har stærke

normer for ærlighed og pålidelig-

hed. Kulturforskeren Kasper Støv-

ring mener, at denne foreningstra-

dition bl.a. er et produkt af de man-

ge civile bevægelser, som dan-

markshistorien har oplevet. Her

fremhæver han især andelsbevægel-

sen og højskolebevægelsen som ek-

sempler.

I de senere år har vi alle konstateret

et opbrud i denne foreningskultur, i

det mange unge ikke finder sig til-

trukket af de traditionelle forenin-

ger. Vi kan bare se på vores egen

forening, hvor det kniber med at få

yngre medlemmer inden for de tra-

ditionelle foreningsrammer, vi by-

der på i øjeblikket.

Andre forskere fremhæver enkelte

personer som betydende for vores

nationale identitet. Her kan nævnes

den tyske læge og politiker J.F.

Struensee.

Struensee var Christian den syven-

des livlæge og skaffede sig ad denne

vej betydelig politisk indflydelse.

Han var inspireret af den franske

filosof Voltaires oplysningstanker

og indførte bl.a. fuld ytringsfrihed

og afskaffelse af tortur. Hvis Stru-

ensee havde holdt sig fra den dan-

ske dronning, havde hans reformer

måske haft længere levetid, men de

blev stort set slettet, efter hans fald.

I følge historikeren Kåre Johanne-

sen gav Struensee os en mental tyv-

start. Han var bare foran sin tid, så

da frihedstankerne blev introduce-

ret 200 år senere, var det uden vol-
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delige omvæltninger, som man så i

andre lande. Ytringsfrihed er en af

de kerneværdier, der vægtes højt i

Danmark. En frihed som Struensee

var med til at indføre.

Dette var et udpluk af de indlæg,

som nogle af forskerne er kommet

med. Det er vel karakterist isk, de

pågældende forskere fremhæver de-

res forskningsområder som bety-

dende for den nationale identitet.

Teologen fremhæver indførelse af

kristendommen, og sprogforskeren

sprogets betydning osv.

Der er dog ingen tvivl om, at den

historiske baggrund for identiteten

tegnes af et mangesidigt og broget

tæppe af begivenheder, personer

eller begreber.

Debatten om vores nationale iden-

titet er evig aktuel og er ikke blevet

mindre af, at vi ser et samfund med

stigende mangfoldighed gennem

globalisering og indvandring.

Nogle ser danskhed som noget, der

skal lukke sig om sig selv, mens an-

dre mener, at danskheden skal åbne

sig mod verden.

Ingen kan tage patent på, hvad

danskhed er. Danskhed er ikke en

konkret ting, men forestillinger som

vi hver især danner i vore hoveder.

Vores opfattelse af hvad danskhed

er, er forskellig og afhængig af,

hvor i landet vi bor, vores sociale

klasse, og hvilken uddannelse vi

har.

Jeg vil slutte af med en lille oplevel-

se, som kulturhistorikeren Inge

Adriansen fortæller om:

”Engang hørt jeg radio, mens jeg

gik og gjorde klar til at sætte lys i

vinduerne den 4. maj, og i radioen

talte en kvinde, at lysene jo betød,

at vi viste de fremmede, at de skulle

holde sig væk. Så begyndte jeg at

tage lysene ned fra mine vindues-

karme, indtil det pludselig slog mig,

at denne kvinde ikke skulle be-

stemme, hvad jeg lagde i traditio-

nen, og så tændte jeg lysene igen”.”

5 minutters Sct. Georg blev holdt

af Edith Mathiassen, 10. gilde:

Jeg vil snakke om forandringer –

lidt om de store og lidt om de små

og hvad de betyder.

Der er de forandringer vi selv ska-

ber og er herre over – dem kan vi

som regel godt lide og trives med.
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Der er de forandringer, der bliver

tvunget af ydre omstændigheder –

dem kan man måske nok lære at

leve med og komme til at blive gla-

de for – men det er jo ikke givet, at

det ender sådant.

Som da Bjørn, min mand, lagde sig

til at dø, blev genoplivet og fik nog-

le følgeskader i hjernen. Vi blev

tvunget til at tænke anerledes og

forandre vores planer for resten af

livet. Ca. 10 år før tid er vi flyttet

tilbage til Aalborg. Det har været et

travlt år – fra vi købte et hul i jor-

den den 1. juli sidste år på eternit-

grunden – til i mandags, hvor vi

havde den flotteste udsigt til fyr-

værkeriet over havnen.

Og nu har jeg ikke 1000 km om

ugen til arbejde, nu kan jeg cykle –

hvis jeg gider.

Det er skønt at være hjemme igen.

Tak for modtagelsen.

De forandringer, der kommer ude-

fra, som vi ikke selv er herre over –

her er straks mange flere slutresul-

tater.

Der var den forandring, hvor en

udefra kendte mig godt og kom

med det, som jeg ikke selv havde

set – som dengang for mange år

siden, hvor min leder var sikker på

at jeg skulle undervise – ja ikke kun

10, men 150 personer. Det havde

jeg da slet ikke beskæft iget mig med

før – jeg rystede og bævede og end-

te med at sige ja – det har været en

stor del af mit arbejde lige siden.

Tak til Finn.

Så er der de slemme forandringer,

dem der rammer en som en bombe,

så man siger, nej det er dog for galt

og afsenderen er den største … der

kan gå på denne jord. Det er højt,

det er længe og det er ikke ret pænt.

Det er her, at det der med respekt

for andre og deres værdier, ja det er

nok på sidstepladsen i tankerækken.

Og når man får tænkt lidt længere

over sin egen reaktion, så er det ik-

ke nok med et enkelt Sct. Georgs

sværd.

Jeg er sikker på, at jeg også er med

her, men jeg kan ikke huske nogen

gode og saftige eksempler, desvær-

re. Måske har det hjulpet mig, er at

det mest foregår i tankerne og in-

denfor vores fire vægge.

Jeg tror så, at det er godt, at jeg ikke

kan huske det, fordi man lever kor-

tere, når man ikke har evnen til at

sige pyt.

Så er der også de forandringer, hvor

man bliver truet på liv og helbred,

hvor det er sult og krig der er

grundlaget.

Jeg ved ikke hvad jeg selv ville gøre,

hvis det var i Danmark det skete –

men jeg håber, at uanset hvad, vil le
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der være nogle medmenneske, der

var parate til at hjælpe mig en lille

smule, så jeg igen kunne finde en

vej til at blive tryg.

Så er der de gode forandringer ude-

fra.

Som den anden aften i gode ven-

ners lag, Telefonen: Ja vi vil gerne

komme til frokost i morgen. Er det

Ok? Ja selvfølgelig til datter, sviger-

søn og 2 børnebørn – en af de

skønneste forandringer.

I slipper ikke – mange af jer kender

det sikkert – Det gamle kinesiske

ordsprog: Når forandringens vinde

blæser, bygger nogle læhegn, mens

andre bygger vindmøller.

Med den blæst der har været i år, så

burde alle bygge vindmøller.

Og jeg vil ønske at jeg altid kunne

bygge vindmøller, være med på for-

andringer, synes at det er en god

ide, men sådan er det ikke altid.

Jeg har fulgt debatten om Gilde-

borgen – salg eller... Og jeg kan føl-

ge argumenterne for det. MEN når

jeg spørger mit hjerte om Gilde-

borgen, så begynder læhegnene alt-

så at titte frem. Mit flotte gamle hus

med masser af sjæl og gildeminder.

Optagelser, lærerige mesterord i

flotte rammer, diskussioner, hygge-

ligt samvær, dansen om juletræet,

opslagene på tavlen, – ja en stor del

af mit gildeliv er foregået her og jeg

har endnu ikke været med i 25 år.

Jeg har ikke forstand på regnskaber

og gamle huse eller vindmøller –

men jeg ved, at lån er meget billige

og mit hjerte siger ”Bevar Gilde-

borgen”.

Alt i alt har der for mig, for os væ-

ret mange forandringers vinde de

sidste år. De fleste gange har vi

bygget løs på vindmøllerne og det

betyder, at vi har det godt, vi bor et

dejligt sted, netværket er tæt på igen

og ikke mindst det er nemt at delta-

ge i gildelivet igen.

Tak for ordet.

Musikken til gildehallen blev spillet

af Else Øgendahl Schmidt.

Efter gildehallen blev den medbrag-

te mad og drikkelse nydt i den lune

sommeraften.
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Seneste nyt.

Meddelelse fra Stadsgildet:

Gildeborgens forpagter Kjeld

Larsen har den 11. august 2015

meddelt, at han med øjeblikke-

lig virkning stopper som for-

pagter i Gildeborgen.

Det betyder bl.a. at de enkelte

gilder indtil videre selv må stå

for afviklingen i forbindelse

med arrangementer i Gildebor-

gen.

Efter Gildemestermødet den 3.

september 2015, vil der blive

udsendt flere informationer om

det videre forløb.

Medlemsrapport.
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.

Pr. 20.08.2015

E-mail ændring:
10. gilde

Lis Andersen
lunen1945@gmail.com

11. gilde:
Henny Brandt
E-mail udgår

12. gilde
Hanne Jørgensen

hajosv@stofanet.dk

Udmeldelse:
5. gilde

Poul Christensen
Heibergsvej 10
9000 Aalborg
Pr. 01.07.2015

9. gilde
Paula Fanth-Jensen
Dalgasgade 7 1.th.

9000 Aalborg
Pr. 30.06.2015

11. gilde
Ellen Margrethe Hansen

Sønder Allé 64
9000 Aalborg
Pr. 25.06.2015
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Medlemsstatus
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Pr. 30. juni 2015

Gilde
Sidste
kvartal

Riddere Væbnere Svende I alt

Stadsgilde (4) (4)

1. 24 18 6 0 24

2. 22 12 10 0 22

5. 17 10 6 0 16

6. 31 14 17 0 31

7. 18 5 13 0 18

8. 27 7 19 1 27

9. 27 17 9 0 26

10. 31 20 11 0 31

11. 34 19 13 1 33

12. 21 8 8 5 21

I alt 252 130 112 7 249
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Drageskydning den 11. juni 2015
Præmieoversigt

Del af
dragen

v/skytte Gilde Vinder Gilde Gevinst

Halespids Ulla Væver 2 Reinhardt
Rasmussen

1 2 stk. 4-kantede
krukker

Halerod Jørgen Bøgh Nielsen 10 Peter Jensen 1 Dørstopper
Venstre bag-
ben

Finn Bramsen 1 Henrik Larsen 7 Dannebrogsflag

Højre
bagben

Jørgen Bøgh Nielsen 10 Inga Berg 12 Håndklæde –
Pengeinstitut

Venstre for-
ben

Henning Nielsen 1 Inger Jespersen 6 Glasbrikker

Højre forben Susanne Danielsen 9 Ingelise
Gøthgen

12 Holmegård glas-
vaser

Hovedet Klaus Cordes 1 Bjørn Mathias-
sen

10 Dannebrogsflag

Tungen Jørgen Christensen 1 Flemming
Hansen

1 2 fyrfadsstager
(grønne)

Halsen Peder Bloch Poulsen 1 Anne Mette
Jensen

2 Bodum stempel-
kaffekande

Brystplade:
Drageridder

Peder Bloch
Poulsen

1 Georg Jensen –
Brødkurv

Skyttekonge Bente Orlien 6 Nøglefinder
Sidebane Placering Vinder Præmie
GV, rund skive, herrer l. Ernst Thygesen Meny folieskærer
GV, rund skive, herrer 2. Jørgen Abel 2 lys m. timer
GV, rund skive, damer 1. Susanne Danielsen Meny folieskærer
GV, rund skive, damer 2. Doris Christiansen Sødahl håndklæde
Pistol, rund skive, herrer 1. Peder Bloch Poulsen Lyngby-krukke
Pistol, rund skive, herrer 2. Jørgen Christensen Paraply+fyrfadsglas
Pistol, rund skive, damer 1. Susanne Danielsen Fugle
Pistol, rund skive, damer 2. Cecilia Herstal fyrfadsstager

Gavesponsorer: Jyske Bank
Flest købte lodder: 10. Gilde
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FØDSELSDAGE I SEPTEMBER:
Dato: Gilde:

01. Ingrid Strandsbjerg Kristensen 6.
02. Sven Orla Rasmussen, 7.
03. Svend Erik Jensen 1.
03. Heriette Fogh 11.
04. Else Søe Lysgaard 11.
06. Hanne Skavenborg, 6.
06. Per Nielsen 12.
08. Julie Friis, 85 år 11 .
08. Inge Vestergaard 11.
09. Kiss Messmann, 6.
14. Inga Landbo, 11.
16. Edith Christiansen, 80 år 6.
17. Tove Husum, 70 år 9.
18. Elsebeth Korsbæk 9.
18. Marianne Christensen 6.
18. Anne Grete Enghave 2.
19. Jessie Boye, 6.
20. Kirsten Larsen Holm 9.
21. Jørgen Orlien, 80 år 6.
22. Svend Harald Jensen 1.
23. Anni Andersen 12.
23. Ole Landor 1.
24. Thomas Jensen 8.
25. Lise Baadsgaard 11.
26. Jørgen Christensen 1.
26. Kurt Keldorff, 7.
30. Ulla Tofti ld 11.
30. Bente Møller Nielsen 11.

DET SKER I SEPTEMBER:
Dato: Gilde:

02. Laugsting Sangerlauget
03. Gildemestermøde SGL.
08. Gildemøde 6.
09. Udv. gildeledelsesmøde 1.
10. Gildemøde 5.
12. Høstmarked 1. og 9.
13. Svinkløv Plantage Stifinder
14. Gildemøde 8.
15. Gildemøde 7.
16. Gildemøde 10.
17. Gildehal 11.
17. Gildehal Fjerritslevgildet
22. Gildemøde 2.
23. Høstgildehal 12.
24. Gildehal 9.
29. Dragegildehal 1.
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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

Redaktør:
Janne Voss Hansen
Fyrrebakken 40, 2.

Aalborg. Tlf.: 5124 3784.
e-mail: janne@vosshansen.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. ubesat

Deadline for oktober, nr. 6, er

På kan du finde
siderne:

”Sct. Georgs Gilderne i Aalborg”
og

”Gildebrødre i Aalborg”
(lukket gruppe)
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