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Grupperne fortalte efter tur, hvad 
de havde bedrevet i den forgangne 
vinter, og der var mange forskellige 
spændende tiltag. 
Vi ønskede hinanden en god 
sommer og gik opløftede og glade 
hver til sit. 
Vores næste arrangement er gilde-
hal den 10. september 2013. 
 
 
7. Gilde. 
 

På gildemødet den 21. maj var 
emnerne øllets historie, øllets 
råvarer, hvordan man brygger øl, de 
forskellige øltyper, hvordan man 
smager pa øl, øl til og i mad, samt 
smagning af nogle enkelte øltyper. 
Til at fortælle, vise og smage, var 
det lykkedes os at få brygmester Per 
Sander til at komme. Per er kendt 
fra flere bryghuse. Men først skulle 
vi lige have sat menuen og kaffen til 
livs, inden øllet fik overtaget.  
Efter et formidabelt foredrag og 
smagninger sluttede vi med »Nu er 
jord og himmel«, til musikalsk 
ledsagelse. 
 

Den 24. juni foregik vor Bålaften 
som vanligt ved Hardeknuds hytte 
ved Svenstrup.  
Desværre var vi kun 14, hvoraf der 
var en enkelt gæst. Vejret, som i 
løbet af dagen ikke havde tegnet for 
godt, blev som sædvanligt fint, og 
inden vi tog hjem, var himlen helt 
skyfri.  
På turen, hvor vi skulle finde en 
pind til bøffen, kunne vi konstatere, 

at den nærliggende vinmark ikke 
havde det ret godt.  
Efter et veltillavet måltid, kom 
tærterne på bålet. Det var samtidig 
signalet til Helge Nielsen, som for-
talte om sin barndomstid - også 
som spejder - tiden til søs, og især 
tiden som søspejder i Aalborg. 
Ligeledes blev der lejlighed til 
hurtigt at bladre i Helges dagbog. 
Aftenen sluttede med kaffe, tærte 
og »Nu er jord og himmel stille«, 
udsat for mandskor under åben 
himmel. Med de ingredienser kunne 
det kun blive en god aften, - og det 
blev det. 
Næste arrangement er gildemødet 
den 24. september 2013. 
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N.P. Nielsen
Bispensgade 1, 9000 Aalborg

Telefon 9812 0204

smykke-form
Bispensgade 8, 9000 Aalborg

Telefon 9813 1232
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Brotorvet 1, 9400 Nørresundby

Telefon 9817 2745
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• Et væld af gode præmier ved andespillet! 
• Vindernumrene på ”Andelene” offentliggøres! 
• Amerikansk lotteri i pausen! 
• Resultatet af lodtrækningen 

kan ses i Gildeposten og på 
7. gildes hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

På gensyn, - men kom i god tid og 
køb pladerne med dine favoritnumre. 

 
 

Mange hilsener 
 

7. Sct. Georgs Gilde. 

Du kan allerede nu følge med på vores hjemmeside 
www.7gilde.sct-georg-aalborg.dk/Andespil  

 

 

Andespil 2015 

Torsdag, den 27. oktober kl. 19.00 i Gildeborgen 

 

http://www.7gilde.sct-georg-aalborg.dk/Andespil
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Dansk Flygtningehjælps landsindsamling 
den 8. november 2015. 

 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg har igennem mange år været koordinatorer 
for den årlige landsindsamling. Mange gildebrødre har hvert år meldt sig som 
indsamlere. Specielt i år er det meget vigtigt, at der bliver samlet mange penge 
ind til de mange flygtninge der fortsat er i Syrien og nærområderne der. 
For Aalborg Stadsgilde er det Betty og Verner Kjærsgaard, 10. gilde, der som 
kommune koordinatorer administrerer indsamlingen i Aalborg Kommune. 
 

Igen i år beder vi om jeres opbakning og hjæ lp som indsamlere. 
 

Vi håber, at mange af jer vil melde jer som indsamlere, og samtidig få en god 
og sund spadseretur i Aalborgs gader, stræder og villaveje. Udover den gode 
gerning til et godt formål, møder I en masse søde mennesker og får et par 
timers gratis motion uden for fitnesscentret. 
 

Indsamlingen finder sted i distrikterne Hasseris, Kærby, Skalborg, og 
Vestbyen. Gildeborgen er base, hvor 12-14 gildebrødre fra forskellige 
gilder, forestår udlevering af indsamlingsbøsser, rutekort, og 
identifikations mærker. 
I Gildeborgen er der i år opstillet mønttællere, så indsamlerne kan få deres 
resultat med det samme. 
Derudover optælles og registreres der for yderligere 7 distrikter, i 
Gildeborgen, mens 4 distrikter indleverer til Danske Bank. 
I de fire distrikter, der administreres fra Gildeborgen, er der ca. 150 
forskellige ruter, så vi har derfor brug for ca. 150 indsamlere. En rute kan gås, 
på 2–3 timer, men der vil altid være mulighed for at dele en rute, og således 
forkorte den tid der skal bruges. Det er naturligvis også muligt, at vi kan finde 
en rute, der kan tilpasses hver enkelt indsamler.  
Hør nærmere herom hos Betty og Verner! 
For at synliggøre, at I kommer fra Sct. Georgs Gilderne, skal I huske at bære 
gildetørklædet.  
Meld jer f.eks. gruppevis, og konkurer om, hvem der får indsamlet flest 
penge.  
Når I kommer retur, er Gildeborgen vært ved et let traktement i dagligstuen. 
Indsamlingen starter på ruterne kl.10.00 og man skal være retur kl.14.30. 
Derfor kontakt Betty eller Verner Kjærsgaard på telefon nr. 6115 3438 eller 
mail: bevertoftevej@hotmail.com 

mailto:bevertoftevej@hotmail.com
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Nyt fra gilderne 

1. Gilde og 2. Gilde 

”Har I godt nok været spejder alle 
sammen”? ”Ja det har vi da”. ”Sejt” 
var den lille spejderpiges reaktion. 
Dette replikskifte fandt sted onsdag 
den 19. august hos KFUM 
Spejderne Lindholm Gruppe, hvor 
1. og 2. Gilde holdt fælles 
Augustgildehal. 
Således opløftet gik vi til gildehal 
ved spejdernes bålplads. Her var 
bålet tændt. (Båltype M). 
Gildemester Ulla Væver, 2. Gilde 
bød velkommen. En særlig 
velkomst til Hanne og Peter 
Thygesen, der var kommet helt fra 
Haderslev for at deltage. 
Ulla kom i sin gildemestertale ind 
på hvordan vi har det med andre 
mennesker. At leve i harmoni med 
de mennesker, der betyder noget 
for os. Om at overholde aftaler og 
have en ærlig tilgang til det, vi laver 
sammen med andre. Vi skal huske 
at omfavne mangfoldigheden i det 
store og små. At være til stede og 
ikke hele tiden tænke på at være et 
andet sted. Livet er positivt kaos, 
og jo bedre vi er til at omfavne det, 
jo bedre er livet. Vigtige faktorer er, 
at have nogle at tale med, at have 

en partner, gode venner, god 
familie. Ulla advarede mod det, at vi 
i stigende grad overser betydningen 
af nærhed og gode, tætte relationer. 
Vi glemmer let taknemligheden 
over alt det, der rækker ud over 
vores eget liv. Det kan være ens tro, 
for med troen kommer naturligt 
fordybelsen. – Vi vil livet og livet 
vil os. 
Gildemester Peter Jensen, 1. Gilde 
holdt 5 min. Sct. Georg. Her var 
det børnebørnene der var i 
centrum. Det at have børnebørn på 
ferie, og at kunne leve op til den 
travle hverdag som børnene har. 
Derfor var det også rigtig dejligt at 
læse formanden for børnerådet, Per 
Larsens opfordring til 
bedsteforældrene om at slappe af 
sammen med deres børnebørn. 
Han opfordrede direkte til at skrue 
ned for tivoliture, biografbesøg, 
zoologiske haver mv. Og i stedet 
fylde tiden med stille stunder, ro og 
samvær. Alle undersøgelser viser, at 
det børnene efterlyser, er ro, 
nærvær og tryghed og det skal man 
som bedsteforældre være lydhør 
over for. Vi skal dog være bevidste 
om, at vi som bedsteforældre er 
oppe mod stærke kræfter, når vi 
overtager børnene fra en travl 
hverdag, der ofte er tætpakket med 
fritidsaktiviteter, udflugter, 
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legeaftaler, computerspil og 
fjernsyn. Man skal turde slå 
bremsen i, og det er bestemt ikke 
nemt, når forventningerne til, at der 
skal ske noget ekstra er blevet så 
store. Derfor. Kunsten er at gøre 
det nære og det rolige til noget 
særligt og ligefrem skabe et frirum. 
Altså, her er der også tale om en 
slags fordybelse. 
Således lykkedes det endnu en gang 
at opleve, hvordan en 
gildemestertale og 5 min. St. Georg 
går op i en højere enhed. 
Eftergildehallen blev afviklet på 
spejderhusets terrasse. Maden var 
leveret af ”Forenede Kræfter” og 
smagte herligt. Arrangerende 
gruppe fra 1. Gilde serverede kaffe 
og hjemmebagt kage. 2. Gilde 
donerede et beløb til spejderne. Det 
blev modtaget med tak og et 
spejderråb. 

Så blev jord og himmel stille. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gilde og 9. Gilde 

 
Vejret var rimeligt. Humøret var 
højt. Forventningerne højere.     
Varerne i salgsboder var helt i top. 
Masser af lopper i loppemarkeder. 

Således var 1. og 9. Gilde klar til 
Loppe- og høstmarked lørdag den 
12. september kl. 10 præcis. Mange 
mennesker stod parate til at gøre 
gode handler. Det blev en herlig 
dag med en god stemning. Udover 
de 2 loppemarkeder var der megen 
interesse for tombolaen, 9. gildes 
mange marmelader og syltetøj. 
Bentes fantastiske hæklede tøjdyr 
var bare helt unikke.  1. gildes fine 
ting i træ, gode ting til halsen var 
målrettet til den maskuline del af 
publikum. Og så lidt afslapning i 
cafeen og til frokost gik man i 
Finns pølsebod. – Begge gilder 
melder om tilfredsstillende salg.   
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7. og 5. Gilde 

7. og 5. gilde har indgået aftale om, 
at vore møder frem til og med 
februar 2016 er fælles. 
Således at det ene gilde arrangerer - 
og på deres aftalte dato, hvorefter 
det andet gilde deltager. 
På den måde får vi kikket lidt på 
hinandens traditioner og måde at 
afvikler møder og gildehaller på. 

Hvis kemien i begge gilder er til det, 
vil det senere ende med en 
sammenlægning. 
Det første fælles møde var 
arrangeret af 7. gilde, og var et 
friluftsgildemøde hos Aalborg 
Søspejdere. 
Dette møde var med partner, og 
det resulterede i 16 deltagere fra 5. 
gilde og tilsvarende fra 7. Desuden 
deltog 4 fra 2. gilde.  
36 er ca. hvad der er plads til. 
Selve aftenen forløb med at fortære 
den sædvanlige grillstegte bøf med 
salat og flutes, for siden at drikke 
kaffe med hjemmelavede lagkager 
til. Ud over, at der blev snakket en 
del, blev der da også lige tid til en 
enkelt sang eller to.   

6. Gilde  
 
Denne dag havde vi besøg af 
museumsinspektør Niels Haue fra 
Aalborg Historisk Museum, som 

fortalte om udgravninger ved 
Tranders Øen. 
En spændende aften, hvor vi hørte 
om alle udgravninger, hvor der er 
fundet en landsby fra den ældre 
jernalder ca. 500 år før Kr. fødsel – 
200 år efter. 
Udgravningerne fortæller meget om 
hvordan de levede, byggede og 
fungerede. Som byggemateriale 
brugte de græstørv, sten og kridt. 
De brugte langhuse ca. 100 m2, 
som både var beboelse og stald. 
Utroligt hvad knogler osv. kan 
fortælle os i dag. 
Det der gav stof til eftertanke, var 
at Niels sammenholdt tiden med, 
hvordan Romerne levede på samme 
tid med Kejser August – Athen og 
Akropolis. 
Vi hørte også om krige mellem 
Romerne, Germanien og 
Kimberne. Kommer Kimberne fra 
Himmerland, det er der noget der 
tyder på.  
En spændende historisk aften. 

8. Gilde 

Gildemøde den 14.9.2015. 
Aalborg lufthavn 
Vi mødtes kl.17.50 ved 
hovedindgangen hvor vi blev 
modtager af Per Geisel, som havde 
lovet at vise os rundt i lufthavnen 
Vi var 18 gildebrøde, som startede 
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med en Aalborg menu og et glas 
rødvin 
Derefter indledte Per med en 
orientering om lufthavnen, 
historisk- økonomisk og fremtiden. 
Det var meget interessant og gav os 
et indtryk at lufthavnen er i en stor 
udvikling 
Derefter blev vi forsynet med et id 
kort og en vest, som gav os 
tilladelse til at komme i de specielle 
områder, hvor det ikke normalt er 
adgang for offentligheden. 
Vi fulgte bagagen fra indtjekning til 
den blev lagt i flyet. Hele den 
prostituér er meget grundig, idet alt 
bagage bliver omhyggeligt 
gennemlyst for at se, om der er 
ulovlige effekter til stede 

Næste skridt var person 
sikkerheden Vi blev ført til 
sikkerhedskontrollen, hvor vi måtte 
af med alt, hvad vi havde i 
lommerne og livrem, det gav nogle 
problemer med at holde bukserne 
oppe. Derefter gik vi gennem en 
scanner, der fortalte om vi havde 
metalting på og så i gennem en 
body-scanner, som fortalte om vi 
havde andre ulovlige ting på, men 
alle gik fri Vi fortsatte gennem det 
tolvfrie område, hvor vi kunne 
handle med minus 10 procent, 
undtagen tobak og sprit. Der blev 
ikke handlet noget. Vi var også 

forbi politiets lille rum, hvor der var 
et lille ”opholdsrum”, hvor der var 
mulighed at tilbageholde personer, 
som mistænktes for kriminalitet. 

Det var en vældig fin aften, hvor vi 
sluttede med ”Nu er Jord og 
himmel stille” i Udsigt rummet. 
 

9. Gilde 

August-mødet var henlagt til 
Børglum Kloster og 18 glade 
gildepiger kørte afsted i privatbiler. 

Første store oplevelse var at se den 
færdige 70 m lange og 50 cm høje 
kopi af Bayeuxtapetet, som er  

 

 

permanent udstillet på Børglum 
Kloster. Ved økonomisk hjælp fra 
sponsorer er det sat i glasmontre 
med forklarende tekst nedenunder. 
Det har taget brodøserne 14½ år at 
brodere det på hørlærred med 8 
farver uldgarn, som er sponseret af 
Vikingegruppen Lindholm Høje 
Det sidste sting blev taget 28. juni 
2014 af Kamma Jensen, som er en 
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højt værdsat gildepige i 9. gilde. 
Derfor var det en ekstra stor 
oplevelse for os, at Kamma fortalte 
om baggrunden for projektet og 
gennemgik hver eneste ”handling” 

på tapetet, så det blev levendegjort. 
”Vilhelms hær har heste med 
bueskytter, mens Haralds hær er 
fodfolk med sværd og spyd”. Så var 
det sat på plads. 

Tapetet omhandler bl.a. slaget ved 
Hastings i 1066 – Vilhelms erobring  

af England. Harald døde i slaget. 
Den gamle hestestald er nylig 
renoveret til udstillingsbygning. 
RealDania har ydet 11 mio. til nye 
tiltag, hvoraf halvdelen er brugt på 
denne bygning, som også viser 
”Med på Moden” – kvindedragter 
fra 1890-2015, doneret fra hele 
landet. Desuden er der i stueetagen 
et permanent udstillingslokale, pt 
Esben Hanefelt samt toiletter og en 
dejlig cafe. 
Der er blevet ændret på de øvrige 
udstillinger, bl.a. om Børglum 
Klosters historie gennem 1200 år, 

som fylder 2 etager. Her følger man 
historien helt tilbage fra den 
tidligste tid til nutiden. Helt tilbage i 
1835 købte den første Rottbøll 
Børglum Kloster og Anne og Hans 
Rottbøll er 6. generation og har 4 
børn. De 437 hektar jord drives 
som almindeligt landbrug med 
hovedvægten lagt på planteavl. 

Siden 2012 har Anne Marie Helgers 
store rober haft permanent ophold 
på Børglum Kloster og det er et flot 
skue. 
Et udpluk af dekorationer og 
rekvisitter fra julekalenderen i 2011, 
”Ludvig og Julemanden”, som blev 
optaget på Børglum Kloster, har sit 
eget univers. Også Julemandens 
værksted kan ses med alle bamser 
og nisser klar til at blive sendt 
afsted til søde børn. 

 

Der er mange flere udstillinger, og 
vi så bl.a. Legetøjsmuseum med 
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fortrinsvis gl. dukker, munkekælder 
der viser kannikkernes liv på 
Børglum Kloster i middelalderen og 
det gamle Herregårdskøkken er 
genetableret som det så ud i årene 
1900-1950, da store folkehold 
arbejdede på klostret. De gamle blå 
køkkenredskaber er på plads, 
komfuret er pudset op, bordet er 
hvidskuret og stemningen genskabt. 

Den gamle domkirke er et helt 
kapitel for sig selv og er en af de få 
privatejede kirker i landet. Om 
sommeren bruges den også som 
sognekirke, men om vinteren er 
den for kold. Al vedligeholdelse må 
Anne og Hans Rottbøll selv stå for. 
Der er sket renovering udvendigt 
og kommet nyt tag på. Indvendig 
renovering afventer tilskud fra div. 
fonde, idet det mindst vil koste 25 
mio. kr. 
For at skabe indtægter afholdes der 
flere udstillinger og foredrag over 
året og hvert år er der juleudstilling 
med temaer i de private stuer. 
Desuden er der en spændende butik 
med stort udvalg af gaveartikler og 
bjeske lavet på lokale krydderurter 
samt klosterøl. 
Anne Rottbøll var en fantastisk 
fortæller og vi kan varmt anbefale 
et besøg. 
Herefter kørte vi mod Gateway 
Blokhus, hvor den arrangerende 
gruppe havde dejlig frokost til os. 
Vi hyggede os og sang. En dejlig 

dag med flot solskinsvejr sluttede 
med kongespil. 

10. Gilde 

28.-30. august var 10. gilde på vores 
årlige weekendtur. Vi var 20 + 2 
tilløbere, Tage Andersen fra 8 gilde 
og Sven Rasmussen fra 7.gilde. 
Turen startede i Fosdalens Natu-
rcenter og vejret var rigtig med os. 
Vi blev budt velkommen af natur-
vejleder Svend Møller Nielsen, en 
fantastisk fortæller om området. Vi 
smagte på 2 bitre fra lokalområdet, 
inden vi begav os ud på en van-
dringstur.  

 
Vi kørte derfra til Isbjerg, og til 
Hanstholm vildtreservat. Herfra gik 
turen til Vorupør og videre til 
Agger, hvor vi blev indkvarteret i 
de små feriehuse. Under turen hertil 
fik vi en fin orientering fra Edith og 
Bjørn Mathiassen, som har stået for 
det kæmpe arbejde, at tilrettelægge 
denne tur. 

Jeg vil ikke referere alle stederne, 
det har Janne Voss Hansen så 



11 
 

glimrende gjort på fb. under gilde-
brødre i Aalborg. Vi havde hver i 
sær fået en lille opgave til om 
aftenen, f.eks. at fortælle om dyre-
livet i Thy Nationalpark, national-
parken i overblik, skudehandel og 
rigdommen til Vestkysten, Agger by 
m.m. Vi havde quizzer – havde vi 
hørt godt efter, havde vi læst på 
lektien? - inden vi indtog den 
hjemmelavede mad, fik sunget og 
hygget. 

Lørdag gik turen til Agger by, 
Lodbjerg fyr og kirke. Undervejs 
blev der orienteret om stederne.  

Også denne dag havde hver især 
fået en opgave at fortælle om de 
steder vi besøgte. Frokosten blev 
indtaget på Stenbjerg Kro. Turen 
gik videre i Stenbjerg til bunker-
området syd for Klitmøller. Bengt, 
som reporter, havde her et indlæg 
om forsvarslinien. Fra Klitmøller 
gik turen ”hjem” til lidt hvil og 
forberedelse til aftensmad. 

Søndag gik turen til Nordisk 
Folkecenter for vedvarende Energi 
med orientering af Jørgen Bøgh og 
videre til gravhøje, Dover Odde og 
Limfjordscentret. Vores sidste tur 
gik til Kærup Holme og Han Vejle, 
for at se på fugleskjul.  

 
Den hjemmefabrikerede madpakke 
blev indtaget på banedæmningen. 
Her sagde vi så farvel og tak til 
Bjørn og Edith for en indholdsrig 
weekend, spækket med mange 
indtryk og oplevelser. En kæmpe 
tak til dem for det store arbejde 
med at tilret-telægge denne tur. 

Vi har gildemøde 16. september og 
gildehal den 5. oktober. 

11. Gilde 

11. gildes septembergildehal blev 
en festlig og dejlig gildehal. Vi 
skulle nemlig fejre 2 jubilarer. 
Kamma Møller Pedersen havde 60 
års gildejubilæum og Inge 
Ringgaard havde 50 års 
gildejubilæum!      
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Hanne Thusgaard indledte sin 
gildemestertale med at fortælle, at 
talen hun oprindeligt havde 
skrevet til denne aften, handlede 
om folkevandring og flygtninge. 
Men den blev for trist på det, der 
gerne skulle være en festaften, så 
hun havde erstattet den med en, 
der handlede om noget rigtig 
dejligt, nemlig ”SMILET”.                                                                   
Hanne tog udgangspunkt i dette 
digt: 

                                                                           
Hun fortsatte med at opfordre os 
til at grine og smile, også selvom 
der ikke lige er en god grund. 
Forskning viser nemlig at smil 
udløser endorfiner, som gør os 

glade, og vi kan faktisk narre vores 
hjerne til at udløse disse.                                             
Hanne foreslog, at humor burde 
være på recept, da smil og latter 
kan styrke vort immunforsvar og 
er effektivt mod stress. Hun 
sluttede sin tale med en opfordring 
”keep smiling”, hvilket vi alle 
gjorde, i hvert fald resten af 
aftenen.                        

Birte Nordentoft holdt 5 min Sct. 
Georg og tog udgangspunkt i et 
citat af Victor Hugo: 

Man må tage sit græs, hvor man 
bliver tøjret af skæbnen.  

Birte og hendes mand var i 1969 
havnet i Aalborg, hvor de startede 
en øjenlægeprakis op fra bunden. 
Det var travle år, da familien i løbet 
af årene også var blevet forøget 
med 4 børn! Derfor ville de gerne 
flytte på landet og fandt et ”sølle” 
husmandsted i St. Restrup, som de 
renoverede og indrettede efter egne 
ønsker, således at familien i juni 
1974 kunne flytte til St. Restrup, 
hvor de straks blev budt 
velkommen og inviteret til Sct. 
Hans fest hos genboen.                                             
Birte fortalte derefter om 
Husmandskolonien i St. Restrup.  
St. Restrup Herregård kendes helt 
tilbage fra 1300-tallet. Den 
nuværende hovedbygning er dog 
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fra 1723. Godset skiftede ejere flere 
gange og havde en omskiftelig 
skæbne.                                                                          
I årene op til 1900 tallet var der i 
Danmark megen røre omkring 
forholdene for husmændene, og 
man begyndte at udstykke de store 
gårde! Den 12.september 1912 
lykkedes det Aalborg Amts 
udstykningsforening at købe St. 
Restrup Herregård. Således kunne 
udstykningen begynde. Men hvad 
skulle man gøre med den flotte 
hovedbygning? På foranledning af 
digteren Johan Skjoldborg 
oprettede man en højskole, specielt 
med henblik på husmandsbørn. 
Indtil 1993 kunne man holde liv i 
højskolen, men til sidst gik den 
konkurs og blev solgt til 
Herregårdshotel.  Hele området 
havde ændret sig, sammenholdet og 
fælles levevilkår var ikke længere til 
stede.  En række af beboere fandt 
dog, at der var noget tilbage at 
værne om og tog initiativ til stiftelse 
af ” Landsbyforeningen St. 
Restrup” i 2006. Der er nu gang i 
mange aktiviteter: Nytårskur, Sct. 
Hans fest, fællesspisning, gymnastik 
litteraturkreds m.m. Det er virkelig 
lykkedes at ændre St. Restrup fra 
Husmandskoloni til 
Livsstilskoloni!                                                                    

Herefter var der taler til jubilarerne 
fra Stadsgildemesteren, der også 
overrakte Inge Ringgaard 
landsgildet 50års nål, mens Kamma 
fik en gave, da der ikke findes en 60 
års nål! Hanne tog igen over og 
overrakte Kamma en 60års nål, 
som 11. gilde havde fået lavet til 
hende.  

 

Der var ligeledes gaver til begge 
jubilarer. Ved eftergildehallen var 
der flere taler, gaver og blomster til 
Inge og Kamma.                        
Aftenens største bifald gik dog til 
arrangerende gruppe, da de lige 
inden vi skulle synge godnat kom 
ind i dagligstuen iført                      
” Rengøringstøj”.   
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Kulturlauget 
 

Kulturlauget`s første arrangement 
efter sommerferien var en tur rundt 
i Aalborg med Inge Vestergaard 
som guide. Det var styrtende 
regnvejr, men medlemmerne mødte 
talstærkt op. 
Vi skulle rundt og se på de mange 
gavlmalerier, de såkaldte Street Art, 
som er kommet til de sidste år. 
Før var det bestemt ikke god skik at 
male på mure og gavle, og graffiti 
var jo forbudt. 
I dag er det meget anerkendte 
malere, der har udført de flotte 
kunstværker. Inge fortalte levende 
om dem, og vi blev ført rundt i 
mange gårde. Det koster også 
mange penge at få dem lavet og 
ofte også megen overtalelse fra de 
forskellige husejere at få lov at male 
på deres mur eller gavl. Det er de 
forskellige gallerier i Aalborg, der 
inviterer kunstnerne hertil.  
Målet er: At få kunstnerne væk fra 
de få og ud til de mange. 
Vi så mange forskellige kunstværker 
bl.a. 2 ukrainske malere, hvis 
malerier afspejlede, at de tænkte 
meget på, vi skal passe på vores 
miljø.  
Aalborg Katedralskoles maleri fra 
Churchill gruppen. 
El Mac fra Los Angelos der havde 
malet det skønne maleri: Our Lady 
of Aalborg. 

Jonas Pihl, den eneste danske 
kunstner, der havde malet ” Inner 
Outer  Space”. 
Mange flere så vi, og vi sluttede 
med et flot maleri af en australsk 
kunstner, Fintan Magee. 
Ind imellem var bestyrelsen vært 
ved ”et stående taffel” bestående af 
et glas vin og snacks. 
Inge fortalte rigtig meget om 
kunstværkerne og malerne, så det 
blev trods vejret en meget fin aften.  
Laugsmester Helle Stenild takkede 
til sidst Inge for en fremragende 
tur. 
  

Sangerlauget  
02.09.2015 

 
Aftenen er i Laugstingets tegn, men 
inden vi tager hul på den del af 
festen, skal der da nævnes at 
Sangerlauget har 45 år fødselsdag 
den 17. september.  
Vi synger vores slagsang og 
månedssangen for september. 
 
I laugsmesterens fravær i det 
svenske, er det Anna-Marie 
Pedersen der leder slagets gang. 
 
Til at varetage dirigentposten 
vælges Hanne Thusgaard og til 
protokolfører Hanne Jørgensen, det 
blev således en ”Hannernes” aften. 
 
Anna-Marie Pedersen fremlægger 
laugsmesterens tale.  
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Det forgangne år gennemgås, og 
især tilblivelsen af emner til de 
mange aftener nævnes. Laugsmester 
takker for et rigtig godt samarbejde 
og takker gildebrødrene for deres 
altid positive modtagelse af de 
meget forskellige emner. Hanne 
Jørgensen takkes for at bringe 
aftenerne ud til de øvrige 
gildebrødre via hjemmesiden.  
 
Skatmester fremlægger regnskab og 
det godkendes. 
 
Laugsskat uforandret, godkendt. 
 
På valg er alle i laugsledelsen. 
Laugsmester uforandret, Margrethe 
Hansen med Palle Bjørnstrup som 
suppleant. 
Vita Jensen ønskede ikke at 
fortsætte som laugsskatmester. Til 
posten valgtes 
Grethe Thuen med Vibeke 
Rasmussen som suppleant.  
Laugsskriver uforandret, Anna-
Marie Pedersen og Hanne 
Skavenborg som suppleant. 
Posekigger, uforandret Else 
Wedege, med Bente Orlien som 
suppleant. 
Ingen indkomne forslag 
Evt.  
Medlemmerne opfordres til at 
melde sig som ”underholder” til en 
sangaften.  
Ex.: Håndværkersange og gode 
ideer modtages meget gerne. 

Dirigent, laugsledelse og laugets 
medlemmer takkes for god ro og 
orden. 
Efter smørrebrød, hvidvin og 
fødselsdagskaffe var der som altid 
tid til ønskekoncert. 
Vi lagde ud med ”Sommerens Ø”, 
og i lind strøm herefter valgtes 
”Septembers himmel er så blå”, 
”Jeg plukker fløjlsgræs”, 
”Sensommervise”, ”Vennesangen”, 
”Waltzing Mathilda”, ”Mordet i 
Gåsetårnet”, ”Jeg elsker den 
brogede verden”, ”Det øjeblik vi 
lever i”, ”Der er hænder, som hvide 
liljer”.  
Det var tid til at slutte en hyggelig 
aften og Anna-Marie Pedersen 
takkede Vita Jensen for en dejlig tid 
og for hendes store indsats i 
Sangerlauget. 
 
Vi sluttede aftenen med ”Go’ nu 
nat” 
 
Opfordring: 
Kom med i Sangerlauget, der er 
stadig plads til nye gildebrødre.  
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Gildeborgens fremtid til 
debat. 

3. september 2015 
Bent Ove Holm, 1. Gilde 

GILDEBORGEN 

Jeg har netop læst seneste nummer 
af Gildeposten. Der kunne jeg læse 
flere indlæg vedr. gildebrødres 
holdning til det, at forblive i 
Gildeborgen. Jeg har derfor behov 
for at komme med følgende indlæg: 

For ca halvandet år siden, nærmere 
betegnet den 16 marts 2014, skrev 
jeg til Stadsgildeledelsen med ønske 
om, at mine betragtninger blev 
drøftet på et gildemestermøde. 
Baggrunden var, at jeg synes at 
kunne se flere problemer ved en 
fortsat forbliven i Gildeborgen. 
Denne påstand var baseret på 
følgende forhold: 

1) Vores stærkt faldende 
medlemstal. 

2) Vores gennemsnitsalder. 
Fødselsdagslisten i Gildeposten 

viser jo tydeligt, at vi ikke bliver 
yngre. 

3) Et på daveærende tidspunkt 
ønske om forbedrede og 
handicapvenlige adgangsforhold til 
Gildeborgen. 

4) Desuden antydede jeg, at 
konstruktionen med vicevært og 
forpagter var skrøbelig. (Tiden har 
desværre bekræftet denne 
betænkelighed). 

Da jeg samtidig var bekendt med, at 
divisionsledelsen i Jens Bang 
Division, gerne så os som lejere på 
Spejdergården, rettede jeg dengang 
den henvendelse med forslag om at 
sælge og fraflytte Gildeborgen, 
under forudsætning af, at vi kunne 
få egne lokaler på Spejdergården 
samt adgang til det store 
mødelokale og handicapvenlige 
toiletter. 

I dag tegner der sig et billede for 
mig, da vi nu er uden forpagter. Jeg 
erfarer at han på grund af sygdom 
har opsagt sin forpagtningsaftale. 
På det seneste har han dog også 
givet udtryk for, at med det antal 
gildebrødre, som vi er nu, var der 
ikke økonomi i, at drive 
virksomheden på Gildeborgen. 

Det betyder umiddelbart for os, at 
vi uden forpagter selv skal afholde 
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udgifter til el og varme. Hertil 
kommer sandsynligvis en merudgift 
til rengøring af huset og renholdelse 
af udenoms arealet. Der er også det 
forhold, at med en restauratør i 
huset, kunne vi fratrække moms på 
en række udgifter vedr. 
Gildeborgens vedligeholdelse og 
visse anskaffelser. Det kan vi ikke 
mere. Det er min fornemmelse, at 
alene disse forhold vil medføre en 
årlig merudgift på ikke under 
100.000 kr. (Det svarer til en evt. 
kontingentforhøjelse på ca. 400 kr. 
pr. gildebror pr. år med det 
nuværende antal medlemmer).  

Dette er dog kun såfremt vi ikke 
beslutter at gøre noget yderligere 
ved Gildeborgen i form af 
installationer og bygningsændringer. 
Selvfølgelig er der en friværdi i 
huset. Man kan naturligvis vælge at 
optage nye lån, men disse har det jo 
med, at skulle betales tilbage.  

En evt. flytning til Spejdergården 
forudsætter jeg at ville medføre, at 
vi får ca. 150 m2, som vi selv kan 
indrette. Hvad det vil koste, 
kommer selvfølgelig an på en 
forhandling. Men vi får egne 
lokaler, mulighed for at benytte det 
store mødelokale o.s.v. 

For mig er de to muligheder 
således. En forbliven i Gildeborgen 

med eller uden optagelse af nye lån 
vil blive for dyrt. Vi kan frygte, at 
”sidste mand lukker og slukker”. 
Pengene herefter skal givet sendes 
til Landsgildet eller indgå i en eller 
anden fond, så vi ikke selv får glæde 
af disse penge. 

En evt. udflytning til Spejdergården 
giver mulighed for at sidde til leje 
(et beløb på ca. 75.000 kr. pr. år har 
været nævnt). Vi får frigivet en hel 
del penge, som kan bruges til at 
gøre gildelivet mere spændende i de 
kommende år. Vi undgår 
kontingentforhøjelser. 
Stadsgildeledelsen får en nemmere 
opgave med hensyn til drift af 
ejendom. 

Det er jo en meget svær beslutning. 
Jeg synes heller ikke, at det er særlig 
morsomt at skulle forlade 
Gildeborgen. Jeg er dog kommet 
der i mere end 40 år. Men omvendt 
så synes jeg, at det er at udvise 
”rettidig omhu”. 

Som nogen måske ved, så har jeg 
siden 2001 været stadsgilde-
skatmester i 6 år, stadsgildemester i 
2 år og været med i ejendoms-
udvalget i 12 år. Jeg synes derfor, at 
det giver mig tilstrækkeligt indblik i 
forholdene omkring Gildebogens 
drift til at kunne komme med dette 
indlæg. 
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10. september 2015 
Kurt Kjeldorff, 7. Gilde 

Som formand for PR og 
aktivitetsudvalget vil jeg gerne 
kommenterer dette indlæg. 

Umiddelbart tænkte jeg, at nu kom 
der endeligt noget med indhold. I 
indlægget er der nævnt nogle tal, 
men de er lidt svære at forholde sig 
til, når det er cirka og måske, og at 
det er andre tal end vi tidligere har 
hørt. 

Når man så lige har læst 
Gildeposten på side 29, hvor 
Stadsgildemesteren skriver: ”Jeg har 
anmodet udvalgets medlemmer om 
at være objektive og ikke lade sig 
påvirke af egne meninger.” Så synes 
jeg det er ret kækt, at du som 
medlem af gruppen fremkommer 
med din egen mening.  

Du nævner også de poster du har 
varetaget i gildesammenhæng, men 
jeg synes, du også burde have 
nævnt, at du har været divisionschef 
i Jens Bang Division, som jo ejer 
Spejdergården. På Facebook kan 
man se, at du jævnligt optræder i 
blå uniform, og derfor vil jeg mene, 
at du i denne sammenhæng er 
inhabil.  

Nå men divisionens økonomi er 
reddet i flere år frem. 

Der er dog også den mulighed, at 
alle jer i gruppen, er enige om, at 
flytte til Spejdergården er den 
eneste mulighed, og at du derfor 
sender dette som en prøveballon 
for at se og høre reaktionerne. Og 
nu kan jeg ikke lade være at tænke 
på afvikling! 

I det jeg hidtil har set, handler det 
kun om, hvor store udgifter vi nu 
selv skal til at udrede. Og 400,- kr. 
pr. gildebror pr. år ser ud af meget, 
men hvad med 34,- kr. pr. måned.  

Jeg kunne godt tænke mig, at I også 
kommer med et bud på evt. 
indtægter til at dække et underskud. 

Aage Smidt Pedersen nævner også 
et par ting, som er værd at tage med 
i betragtning. 

I PR og aktivitetsudvalget forsøger 
vi at puste liv i det at få nye 
gildebrødre. Og det er en lang lang 
proces. Og hvis det er 
gildeborgudvalgets holdning, at det 
nu handler om afvikling, så arbejder 
vi jo i hver sin retning. Jeg savner 
noget kampånd, og at 
gildeborgudvalget i højere grad ser 
på muligheder i stedet for 
begrænsninger. Begrænsningerne 
kommer altid helt af sig selv, dem 
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behøver man ikke starte med. På 
vandrørene hører jeg om 
muligheder, som ikke kan lade sig 
gøre, men er det undersøgt eller er 
det bare en holdning, fordi vi jo 
alligevel bare skal lukke og slukke!!!! 

Betyder Sct. Georgs Gilderne ikke 
mere for dig, end at vi bare skal 
afvikle uden at kæmpe for en 
videreførelse i en eller anden form.  

Til slut vil jeg ønske, at mange flere 
vil ytre sig. 

13. september 2015 
Aa. Schmidt Pedersen, 10. Gilde 

Gildeborgens fremtid? 

Eller er det nærmere Aalborg 
Gildernes fremtid det drejer sig 
om?  

Stadsgildemesteren meddelte flg. i 
en orientering af 15. juni d.å. 
  
1) Gildeborgen er ikke sat til salg og 
vil ikke blive sat til salg, før et 
stadsgildeting beslutter et evt. salg. 

Kommentar: 

En så stor beslutning bør træffes 
ved en skriftlig afstemning blandt 
de p.t. 249 medlemmer og ikke 
alene af stadsgildeledelsen og 

gildemestrene  
2) 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 
undertegnede. 

Udvalget repræsenterer både 
økonomisk og teknisk indsigt. 

Kommentar: 

Udvalgets sammensætning er 
temmelig ensidigt og virker på 
ingen måde repræsentativt for 
gildernes medlemmer – hvis 
udvalget har både økonomisk og 
teknisk indsigt, så er der vel ingen 
grund til at ofre 10.000 kr. på at få 
en arkitekt, som må formodes at 
være uvildig og upåvirkelig, til at 
vurdere fordele og ulemper, i form 
af et økonomisk overslag ved at 
sælge eller leje sig ind andetsteds. 
Ejendomsudvalget bliver på den 
måde desavoueret, men bør i øvrigt 
slet ikke sidde i udvalget. 
  
3) Udvalgets opgave er derfor at 
undersøge økonomiske- og tekniske 
muligheder for: 

- at blive boende i gildeborgen 
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- indretning af dele af 
Spejdergården til brug for Aalborgs 
gilder. 

I begge dele inkluderer det 
undersøgelse af muligheden for 
handicapvenlige adgangsforhold og 
handicaptoilet. 

Kommentar: 

Det er ikke omtalt her, men med 
hensyn til Spejdergården er der 
nævnt en husleje på 75.000 kr. 
årligt. Der bliver altså tale om et 
ejer/lejerforhold med alt hvad det 
indebærer, herunder om ændring af 
dele af Spejdergården kan 
gennemføres uden at det medfører 
forhold, der skal godkendes af de 
kommunale myndigheder. Vi har jo 
set hvordan det er gået med 
tidligere forslag om ændringer af 
Gildeborge, og hvem skal i øvrigt 
betale for ændringerne?  Ejer eller 
lejer? Hvis det er lejer kan udlejeren 
forlange det ført tilbage til samme 
stand, som ved lejemålets indgåelse, 
når lejemålet ophører. 

Notabene: Ordet handicap….. 
forekommer ofte, når der tales om 
Gildeborgen og nu også i 
forbindelse med Spejdergården, så 
ofte at det ligner et nøgleord, som 
noget der gøres til et kardinalpunkt. 

Jeg kender ikke antallet af 
handicappede i de enkelte gilder – 
ligger det mellem 2 og 5 % måske 
højere? Det samlede antal er i 
denne forbindelse uinteressant, da 
de store fællesarrangementer 
hyppigst holdes udenfor 
Gildeborgen. Et problem der 
trænger til belysning er blandt 
andet, hvor mange af disse deltager 
aktivt i eget gildes arrangementer i 
Gildeborgen?  
  
4) Vi har et Gildemuseum og på 
Spejdergården findes der et andet 
museum med et lidt misvisende 
navn Nordjysk Spejdermuseum, for 
det omfatter kun spejdere fra DDS. 

Forestiller man sig en sammen-
lægning af de to museer – 
nedlæggelse af Gildemuseet – eller 
opbygning af et Gildemuseum i de 
tilbudte bygninger (vi har jo tilbudt 
også at være museum for 
Landsgildet) 

Kommentar: 

Begge museer har lokaler i 
Skelagergården og her har 
samarbejdet ikke altid været det 
bedste, så en sammenlægning bør 
nok undgås. 

Så meget om stadsgildemesterens 
orientering af 15. juni d.å. 
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Det svirer med rygter om at 
stadsgildet har truffet beslutning 
om at sælge Gildeborgen. 

Man afventer kun at få 
stadsgildetingets (d.v.s. de 10 
gildemestres godkendelse af 
beslutningen) Ak ja - forlydender 
og rygter – et gammelt ord siger – 
at der sjældent går røg af en brand 
uden der er ild – stemmer det, så er 
der tale om en del spil for galleriet, 
og derfor ingen grund til at 
beskæftige sig mere med 
Gildeborgen – jeg vil dog henvise 
til min kommentar under 
Gildeborgens fremtid pkt. 1. 

Imens jeg skrev på dette, dukkede 
der et indlæg op på Facebook som 
jeg læste, det er skrevet af et 
medlem af det nedsatte udvalg, 
Bent Ove Holm, som åbent 
erkender at han er tilhænger af salg 
af Gildeborgen, og begrunder det. 

Der er dele af det han skriver, som 
jeg kun kan være enig med ham i og 
noget, hvor jeg ikke er det, så jeg vil 
tillade mig at kommentere det. 

Det flg. er citater fra Bent Ove 
Holms indlæg – 

Jeg synes at kunne se flere 
problemer ved en fortsat forbliven i 
Gildeborgen. En påstand han 

baserer på – 
1) Et stærkt faldende medlemstal. 

Her er jeg enig med ham, det er 
faldet med ca 50 % på 10-15 år og 
med nuværende tempo, vil der ikke 
være flere tilbage om nogle få år. 
Især ikke på baggrund af 
virkningsløsheden af de mange 
tiltag, der har været ”søsat” 
igennem 20-25 år. Der er måske 
endda udsigt til et markant fald i 
Aalborg gilderne, når udflytning fra 
Gildeborgen er en kendsgerning.
  
2) Vores gennemsnitsalder, vi bliver 
ikke yngre! 

Her er jeg helt enig med ham, 
mange er stadig i gilderne, selvom 
de må siges, for længst at have 
overskredet sidste 
”Anvendelsedato”. 

  
3) Et på daværende tidspunkt 
(2014) fremsat ønske om 
forbedrede og 

handicapvenlige adgangsforhold til 
Gildeborgen. 

Det problem har jeg behandlet 
under notabene i indlægget om 
Gildeborgens fremtid, og kan kun 
tilføje, at de hidtil fremsatte forslag 
er blevet nedstemt, men måske 
burde man se på mulighederne ved 
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trappen indtil dagligstuen, der er 
plads i bredden og let adgang fra P-
pladsen via havedøren. 

  
4) At en udflytning til 
Spejderborgen vil løse problemet 
….. 

Her jeg ikke helt enig med ham – 
de handicapvenlige toiletter 
befinder sig ikke i den bygning, 
som vi bliver tilbudt at leje. Man 
skal derfra over en bred gårdsplads 
for at kunne benytte dem, og vi er 
jo mest aktive indendørs i 
vinterhalvåret med regn, kulde og 
sne. Hvem sørger i grunden for 
snerydning derude? 
               
5) Vi har ikke længere nogen 
forpagter. 

Her opremses en række eksempler 
på, hvad det betyder for 
Gildeborgens økonomi og slutter af 
med, at det vil svare til en 
kontingentforhøjelse på ca 33 kr. 
pr. måned, sådan formulerer han 
det ikke, men skriver 400 kr. pr. år. 

I det regnestykke opererer han med 
249 gildebrødre, men hvis en 
udflytning bringer tallet ned på 200, 
så bortfalder blandt andet det 
kommunale tilskud for de 49 og 

kontingent forhøjelsen vil blive 
større. 

Det meste af det fremførte er 
negativ ladet, han nævner for f.eks. 
ikke, hvad hvert gilde kan spare ved 
selv at skulde sørge for mad og 
drikkevarer, sidstnævnte vil jo være 
til Høkerpriser. Man kan jo selv 
bestemme priserne ved at 
medbringe madpakke, lave 
sammenskudsgilde etc. 

Det anslås, at rengøring o.l. vil 
koste 50.000 kr. om året - 
havearbejde 30.000 kr. I min 
spejdertid blev rengøring m.v. 
udført via en turnusordning mellem 
patruljerne, en måned til hver. Men 
det er nok utænkeligt, at den slags 
kan tages i anvendelse af gamle 
spejdere - selvom der er en del 
penge at spare. 

Gilderne skal fremover selv stå for 
alt ved gildehaller og andre tiltag,  

uanset om det bliver i Gildeborgen 
eller andetsteds. Også her kunne 
der måske laves en ordning/aftale 
mellem to eller flere gilder, om at 
stille nogle få gildebrødre til 
rådighed ved hinandens 
arrangementer til at hjælpe med 
borddækning, servering, afrydning 
og opvask - oprydningen bagefter 
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kan arrangerende gilde nok selv 
klare. 

Sidste mand lukker og slukker! – 
Tilovers blevne penge skal givetvis 
sendes til Landsgildet! 

Jeg ved ikke hvor den ide kommer 
fra. Bliver vi i Gildeborgen og 
klarer økonomien ved evt. at belåne 
Gildeborgen til ”op over 
skorstenen”, så vil der, når sidste 
mand lukker og slukker, måske kun 
være gæld tilbage - og den må 
Landsgildet for min skyld gerne 
overtage. 
Bliver vi i Gildeborgen er vi herrer i 
eget hus og betaler til eget hus - det 
er vi ikke i lejede lokaler, og vi 
betaler til udlejeren uanset, hvem vi 
lejer os ind hos.  

Jeg er derfor tilhænger af, at blive 
hvor vi er, gamle træer skal man 
være varsom med at flytte, man får 
aldrig hele rodnettet med - 
omplantning mislykkes let – 
manglende rodnet kan føre til 
misvækst så træet går ud. 
Det er en vanskelig og svær 
beslutning der skal tages, og som 
bør tages – ved en skriftlig afstemning 
blandt de, pt 249 medlemmer (ejere) og 
ikke kun af stadsgildeledelsen og 
gildemestre, som jeg nævnte det i 
starten. 

 

 

 

 

 
 
 

Husk du på  kan 
finde Sct. Georgs Gilderne i 

Aalborg 
 
 
 

Ovenstående 3 indlæg er 
opslået på Facebook 
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 30. september 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. 16 10 6 0 16 
6. 31 14 17 0 31  
7. 18 5 13 0 18 
8. 27 7 19 1 27 
9. 26 17 9 0 26 
10. 31 20 11 0 31 
11. 33 19 13 1 33 
12. 21 8 8 5 21 

I alt 249 130 112 7 249 
 
 

 
 

 
Onsdag, den 25. november 2015 

i 
Gug Kirke 
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FØDSELSDAGE I 

OKTOBER: 
Dato:               Gilde: 
02.  Gerhard Posselt , 80 år       6. 
03.  Ulrik Petersen                       8. 
05.  Henny Brandt                      11. 
05.  Birte Nordentoft                  11. 
06.  Anne-Mette Jensen                2. 
07.  Jette Jensen                          12. 
11.  Robert Madsen                    10.       
12.  Else Marie (Mie) Holmsberg  6. 
12.  Nete Vejby Thomsen           11. 
13.  Carl E. Heidemann,               1. 
16.  Ole Max Müller                     5. 
16.  Finn Bramsen                        1. 
19.  Anne-Lise Østgaard, 90 år 9. 
22.  Allan Thrysøe                      12. 
24.  Annette Schou Christensen          12. 
28.  Hanne Høyer                         9. 
29.  Jens-Wilfred Christensen       8. 
29.  Jytta Møller Graae                 9. 
31.  Grethe Thuen, 85 år          11.                    
 

Jubilæum 
4. oktober 

Inge Ringgaard, 11. gilde 
 

 
 

Til lykke til jubilaren og 
fødselarerne 

 
DET SKER I  
OKTOBER: 

Dato:                                     Gilde: 
01. Gilderådsmøde                     10. 
3.-4. Gilde-weekend                     1. 
04. HalkærBredning          Stifinder 
05. Gildehal                                10. 
06. Sangaften               Sangerlauget 
07. Kulturlauget.  
07. Gildehal                         5. og 7. 
08. Gildehal                                  6. 
08. Skovsgaard H.  Fjerritslevgildet 
13. Gildehal                                  8. 
14. Gildemøde                              1. 
15. Gildehal                                  2. 
19. Gildemøde                              9. 
21. Gildemøde                            11. 
26. Fødselsdagsgildehal               12. 
26. Gilderådsmøde                       6. 
27. Andespil                                 7. 
 

 
Medlemsrapport. 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
Pr. 18.09.2015 

  

E-mail ændring: 
8. gilde 

Kaj Palsgard Andersen 
kaj.palsgaard.andersen@gmail.com 

 
Udmeldelse: 

1. gilde 
Ole Landor 

Vildsundej 111 
9220 Aalborg Ø 
Pr. 07.09.2015 
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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: lunen1945@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: : lunen1945@gmail.com 
 

Annoncer: 
Stillingen p.t. ubesat 

 
 
 

Deadline for november 2015 
 

torsdag, den 22. oktober 
 
 

 

mailto:k-cordes@stofanet.dk
http://www.sct-georg-aalborg.dk/
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Grupperne fortalte efter tur, hvad 
de havde bedrevet i den forgangne 
vinter, og der var mange forskellige 
spændende tiltag. 
Vi ønskede hinanden en god 
sommer og gik opløftede og glade 
hver til sit. 
Vores næste arrangement er gilde-
hal den 10. september 2013. 
 
 
7. Gilde. 
 

På gildemødet den 21. maj var 
emnerne øllets historie, øllets 
råvarer, hvordan man brygger øl, de 
forskellige øltyper, hvordan man 
smager pa øl, øl til og i mad, samt 
smagning af nogle enkelte øltyper. 
Til at fortælle, vise og smage, var 
det lykkedes os at få brygmester Per 
Sander til at komme. Per er kendt 
fra flere bryghuse. Men først skulle 
vi lige have sat menuen og kaffen til 
livs, inden øllet fik overtaget.  
Efter et formidabelt foredrag og 
smagninger sluttede vi med »Nu er 
jord og himmel«, til musikalsk 
ledsagelse. 
 

Den 24. juni foregik vor Bålaften 
som vanligt ved Hardeknuds hytte 
ved Svenstrup.  
Desværre var vi kun 14, hvoraf der 
var en enkelt gæst. Vejret, som i 
løbet af dagen ikke havde tegnet for 
godt, blev som sædvanligt fint, og 
inden vi tog hjem, var himlen helt 
skyfri.  
På turen, hvor vi skulle finde en 
pind til bøffen, kunne vi konstatere, 

at den nærliggende vinmark ikke 
havde det ret godt.  
Efter et veltillavet måltid, kom 
tærterne på bålet. Det var samtidig 
signalet til Helge Nielsen, som for-
talte om sin barndomstid - også 
som spejder - tiden til søs, og især 
tiden som søspejder i Aalborg. 
Ligeledes blev der lejlighed til 
hurtigt at bladre i Helges dagbog. 
Aftenen sluttede med kaffe, tærte 
og »Nu er jord og himmel stille«, 
udsat for mandskor under åben 
himmel. Med de ingredienser kunne 
det kun blive en god aften, - og det 
blev det. 
Næste arrangement er gildemødet 
den 24. september 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13

 

Grupperne fortalte efter tur, hvad 
de havde bedrevet i den forgangne 
vinter, og der var mange forskellige 
spændende tiltag. 
Vi ønskede hinanden en god 
sommer og gik opløftede og glade 
hver til sit. 
Vores næste arrangement er gilde-
hal den 10. september 2013. 
 
 
7. Gilde. 
 

På gildemødet den 21. maj var 
emnerne øllets historie, øllets 
råvarer, hvordan man brygger øl, de 
forskellige øltyper, hvordan man 
smager pa øl, øl til og i mad, samt 
smagning af nogle enkelte øltyper. 
Til at fortælle, vise og smage, var 
det lykkedes os at få brygmester Per 
Sander til at komme. Per er kendt 
fra flere bryghuse. Men først skulle 
vi lige have sat menuen og kaffen til 
livs, inden øllet fik overtaget.  
Efter et formidabelt foredrag og 
smagninger sluttede vi med »Nu er 
jord og himmel«, til musikalsk 
ledsagelse. 
 

Den 24. juni foregik vor Bålaften 
som vanligt ved Hardeknuds hytte 
ved Svenstrup.  
Desværre var vi kun 14, hvoraf der 
var en enkelt gæst. Vejret, som i 
løbet af dagen ikke havde tegnet for 
godt, blev som sædvanligt fint, og 
inden vi tog hjem, var himlen helt 
skyfri.  
På turen, hvor vi skulle finde en 
pind til bøffen, kunne vi konstatere, 

at den nærliggende vinmark ikke 
havde det ret godt.  
Efter et veltillavet måltid, kom 
tærterne på bålet. Det var samtidig 
signalet til Helge Nielsen, som for-
talte om sin barndomstid - også 
som spejder - tiden til søs, og især 
tiden som søspejder i Aalborg. 
Ligeledes blev der lejlighed til 
hurtigt at bladre i Helges dagbog. 
Aftenen sluttede med kaffe, tærte 
og »Nu er jord og himmel stille«, 
udsat for mandskor under åben 
himmel. Med de ingredienser kunne 
det kun blive en god aften, - og det 
blev det. 
Næste arrangement er gildemødet 
den 24. september 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13

 

Grupperne fortalte efter tur, hvad 
de havde bedrevet i den forgangne 
vinter, og der var mange forskellige 
spændende tiltag. 
Vi ønskede hinanden en god 
sommer og gik opløftede og glade 
hver til sit. 
Vores næste arrangement er gilde-
hal den 10. september 2013. 
 
 
7. Gilde. 
 

På gildemødet den 21. maj var 
emnerne øllets historie, øllets 
råvarer, hvordan man brygger øl, de 
forskellige øltyper, hvordan man 
smager pa øl, øl til og i mad, samt 
smagning af nogle enkelte øltyper. 
Til at fortælle, vise og smage, var 
det lykkedes os at få brygmester Per 
Sander til at komme. Per er kendt 
fra flere bryghuse. Men først skulle 
vi lige have sat menuen og kaffen til 
livs, inden øllet fik overtaget.  
Efter et formidabelt foredrag og 
smagninger sluttede vi med »Nu er 
jord og himmel«, til musikalsk 
ledsagelse. 
 

Den 24. juni foregik vor Bålaften 
som vanligt ved Hardeknuds hytte 
ved Svenstrup.  
Desværre var vi kun 14, hvoraf der 
var en enkelt gæst. Vejret, som i 
løbet af dagen ikke havde tegnet for 
godt, blev som sædvanligt fint, og 
inden vi tog hjem, var himlen helt 
skyfri.  
På turen, hvor vi skulle finde en 
pind til bøffen, kunne vi konstatere, 

at den nærliggende vinmark ikke 
havde det ret godt.  
Efter et veltillavet måltid, kom 
tærterne på bålet. Det var samtidig 
signalet til Helge Nielsen, som for-
talte om sin barndomstid - også 
som spejder - tiden til søs, og især 
tiden som søspejder i Aalborg. 
Ligeledes blev der lejlighed til 
hurtigt at bladre i Helges dagbog. 
Aftenen sluttede med kaffe, tærte 
og »Nu er jord og himmel stille«, 
udsat for mandskor under åben 
himmel. Med de ingredienser kunne 
det kun blive en god aften, - og det 
blev det. 
Næste arrangement er gildemødet 
den 24. september 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13

N.P. Nielsen
Bispensgade 1, 9000 Aalborg

Telefon 9812 0204

smykke-form
Bispensgade 8, 9000 Aalborg

Telefon 9813 1232

Nørresundby Guld
Brotorvet 1, 9400 Nørresundby

Telefon 9817 2745



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,
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(årstidens blomster) samt 1
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Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

Tryk: Budolfi Grafisk – Blytækkervej 7 – 9000 Aalborg – Telefon 98 16 90 22 – www.budolfi-grafisk.dk Nr. 6 oktober 2015 68. årgang
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