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Tal med 
en bank, der 
forstår dig

UGGERLY INSTALLATION A/S · Assensvej 5 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 98 13 88 88

N.P. Nielsen
Bispensgade 1, 9000 Aalborg

Telefon 9812 0204
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Bispensgade 8, 9000 Aalborg

Telefon 9813 1232

Nørresundby Guld
Brotorvet 1, 9400 Nørresundby

Telefon 9817 2745
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2. SCT. GEORGS GILDE AALBORG 
afholder 

 

 

  

i  
 

Kvickly Vestbyen 

Fredag den 20. november kl. 9.00 – 18.00 
og  

Lørdag den 21. november kl. 9.00 – 16.00 

2015 
Vi har mange flotte gevinster, og der sælges lodder á 10 kr. med gevinst på 
hvert 2. lod. 
I lighed med tidligere år går vores overskud også i år til humanitært 
hjælpearbejde i det nære område. 

 
Tidligere års overskud er gået til: 

Kirkens Korshær, Danske Hospitalsklovne  
KAMILLUS – støtteforening for KamillianerGårdens Hospice 

”Cafe Parasollen”, ”Baglandet”, 
Midtby-sjakket, La Vida og Ønskefonden 
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SCT. GEORGS GILDERNES FREDSLYS 
er et lys uden nogen form for politisk, religiøs eller anden bagtanke,  

men ment som en gave, hvor budskabet er: 
- fred på jord 

- et lys for fællesskab  
- et lys for forståelse 

- et lys for fred og venskab 
- et lys for tolerance 

- et lys for nødlidende og ensomme 
- et lys for aktiv hjælpende 

- en gave som skal lyse op i adventstiden 
- en gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde for andre. 

Gildebrødre med ledsagere inviteres herved til: 
ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2015 AT OVERVÆRE AT 

FREDSLYSET FØRES IND I GUG KIRKE KL. 16.00. 
Her vil gildemester Jørgen Orlien byde velkommen. 

GIM Ingrid Strandsbjerg Kristensen vil læse Fredslysbudskabet. 
Præst ved Gug Kirke Lykke Wester vil forrette den kirkelige handling. 

Gug kirkes kor vil underholde. 
Efter den kirkelige handling vil der være socialt samvær  

med kaffe/the og småkager. 
Medbring en flagermuslygte eller en anden form for lygte, så du kan tage 

flammen fra Fredslyset med dig hjem. 
Venlige gildehilsner 

6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 
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 JULEBAZAR   
 

12. Sct. Georgs Gilde  
afholder Julebazar hos

Nørresundby Spejderne
(indkørsel fra Lerumbakken, Nørresundby)

ALLE adventsweekender 
fra kl.10 - 16

Salg af adventskranse, juledekorationer, glasting, 
smykker mm.

Bestillinger på dekorationer modtages gerne.

Tombola med fine præmier og salg af kaffe, gløgg og 
æbleskiver. 

Nørresundby Spejderne sælger juletræer i samme 
tidsrum 

Gratis saft og pebernødder til alle børn.

Overskuddet går til støtte til spejderne og humanitært 
arbejde.  

På gensyn
12. Sct. Georgs Gilde, Aalborg

Nørresundby Spejderne
 

Lad det nye år starte festligt – kom og vær med! 
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6. Sct. Georgs Gilde, Aalborg 

 
indbyder gildebrødre med ledsagere til 

 

 
 

Nytårskur i Hasseris Kirkes krypt 
lørdag den 9. januar 2016 kl. 13.00 – 16.00 

 
Gildemester Jørgen Orlien byder velkommen. 

 
Vi tilbyder frokost bestående af en lille buffet, kaffe/the og kage. 

 
Underholdning: 

 Jens Erik Studsholm spiller og  
domprovst Niels Christian Kobbelgaard 
vil fortælle om Robert Storm Petersen. 

 
Stadsgildemester Flemming Hansen uddeler donationer. 

 
Prisen er kr. 150 pr. person – ekskl. drikkevarer (købes på stedet). 

 
Tilmelding sker ved at indbetale beløbet på konto nr. 9286-4585777388 

i Spar Nord, og du er først tilmeldt, når din betaling er registreret. 
 

Husk at opgive navn/navne/gilde ved tilmelding. 
 

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er den 29.12.2015. 
 

Med gildehilsen 
6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 
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Indlæg og referater til Gildeposten. 

Kære Gildebrødre. 

Som I kan se, er der i denne udgave ændret lidt i Gildepostens opsætning. 
Jeres indlæg er nu ikke længere 2 spaltet. Jeg håber at Gildeposten på denne 
måde bliver mere læsevenlig, specielt på en PC/IPad. 

Jeg håber I kan lide det.  

Når du/I ønsker at sende referater, indlæg m.m. til optagelse i Gildeposten, 
skal I ikke længere tænke så meget på opstilling, skrifttyper etc.  Det skal jeg 
nok finde ud af. 
Dejligt at se så mange billeder til jeres indlæg i Gildeposten. Bliv ved med det. 

Det vigtigste for mig er, at I overholder deadline.  

Mange gildehilsener 

Redaktøren 

 

Nu står du derude – nnovember – 
med gråd på din furede kind, 

du trommer med regn på min rude, 
jeg lukker dig ikke herind. 
Jeg vil ikke høre din klage, 
dit varsel om vinterens gys, 

- november – jeg tænder herinde 
vel tusind små levende lys. 

(Hedvig Nielsen) 
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Nyt fra gilderne 

1. Gilde 

Forbløffende. Tænk at kunne få en vandrende babyelefant, en spytklat, en 90 
års fødselsdag og en nedskudt drage til at gå op i en højere enhed. Det 
lykkedes foran 95,83% af 1. Gildes brødre og gæster fra andre gilder den 29. 
september 2015. Det var 1. Gildes Dragegildehal som løb af stablen. 
Gildemester Peter Jensen holdt en formidabel gildemestertale om tidens 
meget aktuelle tema. Nemlig flygtninge. Med tilbageblik i historien, hvor 
danskere under 2. verdenskrig gjorde en flot indsats med at fragte jøder over 
til Sverige. Der var vi en nation af hjertevarme, heltemodige og handlekraftige 
mennesker.  
Det var vel ikke lige det vi havde i tankerne, da en spytklat blev sendt ned fra 
en motorvejsbro på Lolland en septemberdag i 2015.  
Med så skarpe kontraster gik Peter videre i sin tale med punkter fra 
Gildeloven. Ups. Det gav noget at tænke over. 
Videre beskrev Mester de forskelligheder, vi oplever. Lige fra annoncer i 
Libanesiske aviser til danskere, der havde ”tømt et Asylcenter” og budt de 
fremmede på et måltid mad. Det havde bl.a. en gildebroder fra 1. Gilde og 
hans hustru. Sådan. 
Også den afgående Drageridder, Laila Haugen brugte sine 5 min. Sct. Georg 
til at tale om flygtningeproblematikken. Og ikke mindst hvad vi som 
gildebrødre kan og bør gøre. 2 meget stærke og tankevækkende indlæg. 
Den nye Drageridder, Peder Bloch-Poulsen læste Gildeloven for os. 
Svend Harald Jensen havde taget sin hustru Irma med. Fordi han jo helt 
naturligt skulle fejres i forbindelse med sin 90 års fødselsdag. Svend Harald 
havde valgt at give maden den aften. Tusind tak for mad. De fleste sad nok 
og ventede på, at Tante Møghe og Doktor Hansen skulle komme og sige: 
”Han er kun 80”, men det skete ikke. Det var 90 år. Ikke til at se. 
Arrangerende gruppe med forklæder sørgede for en dejlig buffet, gode vine 
mv. og velbrygget kaffe. Her kunne vi opleve en virkelig god og helstøbt 
aften i 1. Gilde. 

 

NN
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1. Gilde 

Der sker noget i 1. Gilde. Først gilde week-end, så foredrag om en særdeles 
spændende tur. 

Opstemte gildebrødre fra gildet drog på week-end 
tur til Sæbygaard Spejdernes hytte ved Lyngså. Her 
bød opgaverne bl.a. på at kunne finde rav langs 
kysten. Men det kulinariske indtog som vanlig den 
plads, som det bør, Som noget nyt prøvede man 
saltagurker efter en gammel russisk opskrift.  

Dertil skal der flyde rigelig vodka, 
måske af mærket Dr. Zivago. 
I mangel af bedre brugte man bitter, 
Dr. Nielsen. Aftenens indslag var 
ofte ledsaget af Villys fantastiske 
harmonikaspil.  En rigtig mande 
week-end. 

 
FFOREDRAG. 

Den 14. oktober havde vi besøg af Thomas Mølgaard fra Tårs. Sammen med 
en masse gæster kunne vi sidde måbende og med tilbageholdt åndedræt og 
høre om hans tur på ”Pacific Crest Trail”. En vandrertur på 4.250 km fra 
Mexico til Canada. 

I 2009 foretog Thomas og hans kæreste denne tur. Man skal begynde i april. 
Det tager nemlig et halvt år at gennemføre denne hårde tur. Og man skal 
være i Canada omkring 1. oktober. Dette på grund af sneen i bjergene. Det er 
ikke en tur for tøsedrenge. Man møder bl.a. klapperslanger, pumaer, ulve, 
sorte bjørne og grislibjørne. Flere gange var de da også ved at sætte livet på 
spil. Allerede efter de første par dage i ørkenen kommer de til den flod, hvor 
de efter kort og oplysninger kunne tanke vand. De havde drukket de 10 liter, 
som de begge havde med på turen i ørkenen. Men. Ingen vand. Floden var 
udtørret. Næsten dehydrerede bliver de reddet af en helikopterbesætning fra 
Border Patrol. Så videre. Gennem ørken. Store skove. Gennem bjergpas. 
Over bjerge. Alt sammen på en sti, der næppe er mere end et par meter bred. 
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Undervejs er der små byer med indkøbsmuligheder. Der kan man bl.a. købe 
de særlige madprodukter, som vandrerne skal bruge. 
Fortællingen om flere af de mennesker, som Thomas mødte på sin vej, var 
vildt fascinerende. På et tidspunkt måtte kæresten give op på grund af 
beskadigede fødder. De havde aftalt, at hvis den ene af dem måtte udgå, så 
fortsatte den anden.  
De vidste hjemmefra, at der hvert år udgår en del, og at der også dør et par 
stykker. 
Thomas fortsatte alene. På en strækning så han ikke et eneste menneske i 10 
dage. Så begynder man at tale med luftstriben efter et fly højt oppe på himlen. 
Det er umuligt for mig at fortælle om den stemning, som Thomas kunne 
skabe med sit foredrag. Beskrivelser af mange gode oplevelser, men også et 
par barske. F.eks. da han stod mellem 2 grislibjørne. Disse bjørne er farlige 
for mennesker, især om efteråret, hvor de spiser utroligt meget, inden de går i 
hi. 
Han troede, at nu var den sidste time kommet. Men heldigvis luntede de af. 
Efter et halvt år på ruten, oftest alene var det et kulturchok at komme til 
Vancouver. En millionby. Motorveje, biler, metroer, osv. 
Men der er et hotel, hvor vandrerne mødes og får bearbejdet oplevelserne 
sammen. 
Et unikt foredrag ledsaget af flotte billeder. Gå på nettet på ”pacific crest 
trail” så får du måske en fornemmelse af, hvad det hele går ud på. 

2. Gilde 

Gildemøde 22. september: 2. Gildes mindste gruppe (3 personer) var 
kommet lidt i knibe for ideer til det gildemøde, de skulle arrangere. 
Rammerne omkring mødet var jo også ændret, da vi selv skulle klare 
fortæringen. Dermed også oprydning og opvask efterfølgende. Vi bad de 
øvrige grupper om hjælp til underholdning, hvilket blev positivt modtaget. 

Hver gruppe kom med indlæg til fælles underholdning, vi hørte lidt om, hvor 
traditionsbundne vi er i valg af vores daglige middagsmad, vi fik et indblik i 
dagligdagen på landet for ca. 60 år siden med mange børn, og det var før 
mobiltelefonernes tid, men bestemt ikke kedeligere af den grund. 

Der blev læst lidt op fra bogen ”Stå fast”, hvor Svend Brinkmann giver os, 
med et glimt i øjet, gode råd til at affinde os med os selv, undgå uhæmmet 
positiv tænkning, og få en mere jordnær livsindstilling, vores kultur er præget 
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af en udviklingstrang, som gør os blinde for de vigtigste ting her i livet, 
nemlig pligtfølelse, værdighed og sindsro.  

Vi fik også historien om den ældre dame, der ikke ville betale for alle de 
goder, der fulgte med et hotelophold, for som hun sagde ”jeg bruger dem jo 
ikke”, og så satte hun sin egen pris. 
Til sidst hørte vi legenden om Skagensrosen. 
Der blev også sunget en del sange igennem aftenen. 
Gildemesteren orienterede om den aktuelle situation vedr. arrangementer i 
Gildeborgen. Der vil være en del praktiske ting, der skal tages højde for, der 
blev diskuteret på livet løs, der er mange spørgsmål, der presser sig på, men 
de bliver løst hen ad vejen. 

Mødet i oktober er gildehal den 22. okt. 2015. 

2. Gilde  
Gildehal d. 15. oktober: 
I 2. gilde er der tradition for, at en tidligere gildemester holder gilde-
mestertalen i oktober, og denne aften var det Lilian Rasmussen, der holdt 
talen: 
”What a wonderful world”, sang Louis Armstrong for nu snart længe siden. 
Ja, verden er vidunderlig, men den kan også være hård og grusom. Det har vi 
set mange beviser på, især her hen over sommeren og efteråret, og det er 
desværre ikke slut endnu. 
Vi kan ikke åbne for hverken radio, TV eller avis, uden at blive konfronteret 
med den barske virkelighed. Krigen og elendigheden rundt om i verden. 
Mennesker på flugt, i håbet om et bedre og tryggere liv i frihed. 
Det er svært for os danskere, som bor i et lille smørhul, skønt der også her, 
kan være problemer. Små set i relation til det der sker ude i verden. At sætte 
sig ind i, hvad der kan gøre mennesker så utrygge, at de vælger at forlade 
deres fædreland. Vælger at forlade alt det de kender og holder af. Men også 
flygte til en verden de ikke kender, en verden de måske kun har hørt om ad 
omveje. 
Når jeg tænker tilbage på min barndom, husker jeg familier, der solgte alt, 
hvad de ejede, for at få penge til en enkeltbillet, til landet der flød med mælk 
og honning. Også i håbet om at få en bedre tilværelse, end den Danmark på 
daværende tidspunkt kunne byde dem. Et håb alle desværre nok ikke fik 
opfyldt. Mange lod aldrig høre fra sig igen. Grunden tror jeg meget let kan 
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være den, at det ikke er gået så godt som forventet. Sådan kan historien nemt 
gentage sig for nogle af dem, der i dag flygter ud i det uvisse. 
I dag er vi danskere sværere at flytte med, selv inden for landets grænser. Vi 
kan se hvor store problemer, det skaber, når vi skal forflyttes, fra en landsdel 
til en anden. Der skal krise- og psykologhjælp til. Hvilket jeg har svært ved at 
forstå, i et land med så små afstande. 
Jeg ved godt, der er mange ting at tage hensyn til, men meget kan overvindes, 
hvis viljen er der. 
Vi har jo nok alle fulgt med i, hvad der sker i landene omkring Middelhavet. 
Set de mange bådflygtninge. Set barske scener fra banegårde, 
pigtrådsafspærringer med mere. Børn der er kommet væk fra forældrene i al 
tumulten. Ja, sådan kan vi blive ved. Scener der alle har prentet sig ind på 
nethinden, hos mange af os. Måske har vi skudt det lidt fra os. Det var jo ikke 
lige her hos os, flygtningene bankede på i første omgang, det gør de nu, og i 
langt større tal end tidligere. 
Nu kan vi ikke bare se på, eller forvente at nærområderne klarer det hele. Vi 
ved jo, at nærområderne også har problemer med, at klare de mange 
flygtninge, som ender der. Vi må også påtage os vores del, af den store 
opgave det er, at få det hele til, at fungere på bedste måde for alle. 
Der er mange forskellige meninger om flygtninge, og hvordan vi skal tackle 
problemerne. Men uanset hvad vi hver især mener, så tror jeg på, at de scener 
vi konfronteres med dagligt via medierne, rører noget i os alle. 
Vi hverken kan, eller skal, redde alle verdens flygtninge, men vi skal tage godt 
imod dem der banker på, og bydes indenfor. På samme måde, som vi byder 
gæster velkommen hjemme hos os selv. Vi skal ikke lade tvivl og kulde fylde 
hverdagen. Vi skal derimod gøre en indsats for, at udnytte de muligheder, vi 
har for at blive et mangfoldigt samfund, baseret på givende og forpligtende 
fællesskaber. 

For uanset om vi kan lide det eller ej, bliver vi mere multikulturelle. 
Befolkningen får flere forskellige farver, religioner, skikke og sædvaner, der 
alle skal spille sammen.  
Hvordan gør vi så det? 
Vi kan da altid starte i det små, med et lille smil eller et par venlige ord. En 
hjælpende hånd. Det gør så meget, både for den der giver, og den der 
modtager. 
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Her kan jeg ikke lade være med at tænke på avisbilledet, af 
den unge danske politibetjent og den lille flygtningepige. 
Et billede der er gået verden rundt, forståeligt nok. Det 
billede siger mere end mange ord. 

Jeg er ikke naiv og tror, at alt går glat. 
Vi har oplevet mange problemer, dem vil der også komme flere af, helt givet. 
Men jeg har også set mange eksempler på, hvor godt det kan gå, hvis vi 
rækker hånden ud, taler positivt om de ”fremmede” og ikke kun negativt. Vi 
der sidder her kan heller ikke lide, at blive kaldt ”ældrebyrden”. Ingen kan lide 
at være til besvær. 
Jeg læste for nylig, en lille artikel skrevet af Pia Schnoor, forstander på Vrå 
Højskole.  
Højskolen, der for tiden har 110 unge elever, fra ca. 20 nationer. Dette vers 
fra højskolesangbogen, var indledningen til artiklen, det vil jeg gerne slutte 
med. 
”Danskerne findes i mange modeller, 
for livet kræver mangfoldighed. 
Levende er kun de ord, der fortæller, 
om fællesskabet, hvor alle er med. 
Lad os tale om det frit, 
lære hvor vi står, 
blive tvivl og kulde kvit, 
skabe gyldenår”. 

I eftergildehallen var der som sædvanlig en rigtig god stemning. Vi havde 
besøg af Kurt Keldorff fra 7. gilde, og vi hyggede os med dejlig mad og sang. 
Mødet i november er gildemøde (filmaften) den 10. november. 

Efterårsgildehal i 5. og 7. Gilde 

Onsdag d. 7. oktober 2015 var vi hele 24 mand til Gildehal i 5. og 7. gilde. 
Planen om samarbejde mellem de 2 gilder kører stadig. Mestrene har aftalt en 
”køreplan” på arrangementerne, og denne aften var den planlagte 
Efterårsgildehal i 5. gilde, som 7. gilde så sluttede op om. 
Det blev en ganske god aften, som gildemester i 5. gilde Per Sander sagde 
efter Gildehallen, så var det en fornøjelse fra højsædet i Gildehallen at kunne 
se ud over så mange deltagere. 
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Det blev så 5. gildes måde at afvikle Gildehal, men den varierede ikke 
synderligt fra hvorledes 7. gilde afvikler Gildehal. 
Gildemestertalen denne aften byggede Per over dagen i dag, på den måde at 
han havde fundet frem til en lang række begivenheder af forskellig karakter, 
der gennem tiden netop var foregået den 7. oktober. Det blev rimelig 
interessant for den 7. oktober er vel bare den 7. oktober, men Per fik vist at 
enhver dag faktisk er af betydning, tag f.eks. bare den 11. september. 
Bo Essenbæk forestod 5 min. Sct. Georg. Han kom ind på flygtninge 
problematikken, og tog egentlig udgangspunkt i vort tidligere arrangement for 
år tilbage i Aalborggilderne, hvor vi gennemførte aktiviteten ”Nabo i nød”. 
Måske skulle vi genoplive denne aktivitet. Den var jo opstået i Østrig i sin tid, 
og bragt til Aalborg af Aalborg gildebroderen Gerhardt Posselt. Det handlede 
dengang om, at skaffe penge til at udføre indsatse i de nabolande, hvor der 
var nød – altså hjælp på stedet til nødstedte. 
Efter Gildehallen gik snakken, og den fortsatte da vi blev kaldt til bords. Per 
Bluhme forestod bordledelsen, og det klarede han faktisk meget pænt, alle der 
ønskede det fik lov at få ordet. Vi havde fået maden leveret fra Kniv & 
Gaffel, og det var velsmagende og til en meget rimelig pris. Et par af vores 
bedre halvdele, Anita Max Müller og Tut Christiansen havde tilbudt velvillig 
assistance og klarede alt det praktiske – tak for det. 
Efterfølgende var der kaffe med småkager i opholdsstuen. 
Her var 7. gilde så på banen med en af deres traditioner, nemlig ”Andespillet” 
til fordel for udsmykningen i Gildeborgen. Salget gik rimeligt, og så må vi jo 
se om vi har en Gildeborg i fremtiden, som pengene kan bruges på. 

Kl. 22.00 blev der sunget aftenssang, men mange brødre sludrede videre 
derefter. 

4 x 80 års fødselsdag 

Fire 80 års fødselarer i 6. gilde – Jytte Egebo, Edith Christiansen, Gerhard 
Posselt og Jørgen Orlien - havde inviteret hele gildet til frokost i Gildeborgen 
den 23. september. Vi var 29 af 31 mulige. 
En uforglemmelig dag for alle i 6. gilde. 
Invitationen lød ”Kom og gør dagen festlig for os”. Vi ønsker ikke gaver, 
men hvis I alligevel synes, at I vil give noget, vil en pengegave til vore SOS-
børn være passende. De fik 1220 kr. til vore 2 SOS-børn, men de fik også 
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gaver i festlige indpakninger, ledsaget af sange, rim og taler. Bordene var 
smukt pyntet i rød hvide farver, og der var såvel bordkort som sanghæfte. 

 

Det blev virkelig en festlig og uforglemmelig dag med en dejlig frokostplatte 
leveret fra slagter Stiller. 

 

 
 
 
 

De fire 80-årige, som havde inviteret 6. 
gildes brødre til 320 års fødselsdag i 

Gildeborgen, onsdag den 23. september 
2015. 

En uforglemmelig dag for alle i 6. gilde. 
 

 

6 gilde 

Torsdag den 8. oktober 2015, afholdt vi gildehal i 6 gilde. 
Det var en helt ny situationen, som vi alle står i.  Forberedelserne var mange. 
Vi skal nu sørge for alt, dække bord, blomster, mad, opvask, lave kaffe og 
oprydning. Det gik fint, men anderledes. 
Vi havde en god gildehal, med gildemestertale af Jørgen Orlien om det at 
have været spejder som barn og ung, og været spejderleder m. m. Hvordan 
det har påvirket mange ledere i positiv retning. 
De har haft ansvarsfølelse, sammenhold, og det gode kammeratskab med sig 
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hele livet.  
Edith holdt 5 min. Sct. Georg, om åbenhed, og være åben og give noget af 
sig selv. 
Eftergildehal gik godt, og vi fik smørrebrød, og dejlig kage til kaffen.  En fin 
aften. 

8. Gilde 

Gildemestertale gildehal 13. oktober 2015.  

Hvor var du dengang da….  
De fleste af os har en krystal klar erindring om hvor vi var og hvad vi lavede 
ved store begivenheder så som Mordet på John F. Kennedy i 1963 eller 
europamesterskabet i fodbold i 1992 eller..  
I foråret 2001 planlagde Mette og jeg at vores sommerferie til at skulle ligge 
uden for skolernes. Vi var kommet i den heldige situation at vi ikke længere 
var afhængige af børnenes skoleferie. Ingen af dem boede hjemme længere. 
Helle, den yngste, boede i Århus og gik på handelshøjskolen. Rikke, den 
ældste, gik på Aalborg universitet.  
Helle havde året før været på en ferie i Grækenland. Det foregik som ø hop. 
Det var vi noget fascineret af. Tanken om at bare tage af sted og kun kende 
rejse afgangs tidspunkt og destination samt hjemturs tidspunktet tiltalte os.  
Vi undersøgte mulighederne og ville gerne til øgruppen Cycladerne. Vi fandt 
ud af at Århus charter solgte flybilletter uden tilhørende feriebolig til 
Santorini.  
Vi købte fluks 2 billetter med afgang 26. august og hjemkomst den 9. 
september.  
Afsted gik det og ved ankomsten til Santorini skiltes vi fra vores rejsefæller, 
som i samlet flok forlod ankomst hallen under ledelse af en guide, der 
formanede os om at være tilbage den 9. september.  
Vi gik ud af ankomsthallen og rendte lige ind i en stor venlig græker der stod 
med fine billeder af sin og konens pensionat. Et dejligt sted ikke så langt fra 
Emporio på den sydlige del af øen. Pensionatet var lækkert med fine værelser 
og pool. Vi forhandlede os til en fornuftig pris og tog med.  
Vi fandt ud af at det var en uskreven aftale at værten både kørte gæsterne (os) 
til sit pensionat men også, efter endt ophold, tilbage til det sted, hvor han 
havde samlet os op. Vi aftalte 3 overnatninger og han skulle køre os til 
havnen i stedet for lufthavnen, når vi skulle videre.  
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Vores næste hop foregik med færge fra havnen på Santorini og gik til Naxos. 
Her blev vi modtaget af en sværm af pensionat ejere. Vi valgte et dejligt sted 
med strand og havn. Blev der 3 overnatninger og hoppede videre til nabo øen 
Paros med færge. Samme historie gentog sig i Paros havn. Vi valgte et sted 
ved en lille by med navnet Naousa. Der blev vi i 3 dage.  
Næste hop var til den lille ø ved Paros, kaldet Anti Paros og efter dette tilbage 
til Santorini hvor vi fandt et sted i gå afstand fra hovedbyen Thera. Igen via 
agenter på havnen. Efter endnu 2 dages ophold på Santorini drog vi til 
lufthavnen. Selvfølgelig kørt af vores sidste vært. Vi mødtes med charter 
flokken og fløj tilbage til Århus.  
Vi havde en virkelig skøn ferie og syntes at Rikke skulle smage lidt græsk mad 
tilberedt på Lindenborgvej, så hun var inviteret til at komme og spise tirsdag 
den 11. Vi havde fri hele den uge, så der var god tid til at planlægge menuen 
og tilberede maden.  
Jeg skulle stå for de græske kødboller stegt på pande.  
På et tidspunkt inden Rikke var dukket op, ringede Helle fra Århus og var 
noget ophidset og sagde, at vi skulle tænde fjernsynet. Der foregik noget 
underligt i N. Y., sagde hun.  
Vi fulgte med, med et halvt øje for maden skulle jo tilberedes.  
Rikke kom og havde intet hørt om nogen hændelse i N. Y. Jeg stod og 
passede de græske kødboller, da telefonen ringede igen.  
Det var min far som boede 500 m nede af vejen. Han var noget bekymret og 
bad mig komme. Han var på det tidspunkt 74 år og boede alene. Jeg måtte 
lade kødboller være kødboller og tage bilen og køre ned til ham.  
Han havde blødninger i munden, så jeg kunne godt se, han havde det skidt. 
Vi kørte på skadestuen med det samme.  
Der tilbragte jeg resten af aftenen indtil midnat, hvor der endelig kom en 
meget træt læge, der havde arbejdet næsten 24 timer. Han bad min far om at 
række tunge. Lyste ham i munden og konstaterede, at han havde en flænge 
inde ved tungeroden. Han tog en tang. Greb fat om tungen og brugte 
derefter den anden hånd til at sy flængen. Dernæst indlagde han min far til 
observation på øre/næse/hals i den gamle bygning mod Hobrovej.  
Jeg drog så hjem. Fik noget og spise og gik i seng.  
Først næste dag hørte jeg den frygtelige historie fra N.Y. i al sin gru. 
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10. Gilde 

5. oktober var det 2. gang vi skulle afholde en gildehal på egne præmisser – 
og det gik godt. Vi startede som vanligt i gildehallen, hvor GM Anne-Lise 
Mølgaard bød velkommen til alle, incl. vores gæst, Henrik Larsen fra 7. gilde. 
GM-talen omhandlede emnet: Kammeratskab, i dets forskellige betydninger. 
5 min. Sct. Georg blev holdt af Leo Nielsen, og meget aktuelt omhandlede 
talen den situation som verden nu er i, med flygtninge og de håbløse 
situationer der er, og som vi hver dag er vidner til i TV. FNs 
menneskerettighedskonvention har vi og de fleste andre lande i verden 
skrevet under på. Den bør ikke gradbøjes. Sammenslutningen af de 28 lande i 
Europa bør i fællesskab finde en løsning, og ikke krybe udenom at hjælpe, 
selv om opgaven er enorm. Glædeligt er det dog, at så stor en del af 
befolkningen er villige til at hjælpe, både økonomisk og praktisk. Håbet er, at 
EU finder sammen om en løsning, og der bliver taget hånd om de, der er 
flygtet fra krig, vold og ødelæggelser. Tilbage er at støtte de organisationer, 
som vi tror på vil arbejde på den rette måde, hvad enten det er: Læger uden 
grænser, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet, Røde 
Kors eller andre.   
Gildeloven blev læst af Lis Andersen. Eftergildehallen var fint organiseret, og 
ved kaffen blev der solgt lodder til Andespillet den 27. oktober. 

12. Gilde  

Mødtes søndag den 27. september til en sammenlagt høstgildehal og 
svampetur. Dagen blev tilbragt i Ane Dam hytten i Hammer Bakker. Vejret 
viste sig fra den bedste side, med høj sol og ikke en vind, der rørte sig. 

Der var mandefald pga. sygdom mm., men der var mødt 10 fra 12. gilde, og 
en gæst fra 7. gilde. Vi startede kl. 10 med gildehal, hvor gildemester Anna-
Marie Pedersen talte om vigtigheden i at behandle andre på en ordentlig 
måde. Vi sang skønne høst- og september sange og efter gildehallen takkede 
Sven Rasmussen 7. gilde for at have deltaget i en god og "anderledes" 
gildehal, hvorefter han solgte lodder til 7. gildes andespil. Der blev trukket 
lod om en gevinst på kaffe og 3 æbleskiver, som Rita Ekstrand var den 
heldige vinder af. 
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Senere spiste vi middagsmad, hovedretten var mørbrad i svampe sauce, da 
det jo også var en svampetur. Godt forspiste gik vi i skoven og kiggede efter 
svampe, og samlede ting som vi kan tørre og bruge til juledekorationerne, på 
vores julemarked. Der blev fundet mange gode ting, bl.a. en tre meter lang 
udgået gren, som med møje og besvær og megen latter blev slæbt hjem til 
hytten, det bliver spændene at se resultatet. 
Nu fik vi kaffe, sang flere sange, gættede gåder og snakkede og hyggede, 
inden vi mætte og en dejlig dag rigere kørte hjem. 

Kulturlauget 

Kulturlaugets første arrangement efter sommerferien var et besøg på Museet i 
Hammer Bakker. 
Vagn Laustsen tog imod, han er en af de frivillige, der passer museet. 
Laustsen har været ansat på institutionen i 38 år, så han har en enorm viden, 
som han meget gerne deler ud af. 
Pladsen på museet er trang, men det lykkedes alligevel at fremtrylle stole til os 
alle. Nu fik vi en meget spændende fortælling i 1 ½ time.  
Institutionen blev startet i 1916 under Statens Åndssvageforsorg, hvor den i 
dag er ejet af Aalborg Kommune. Det højeste antal beboere, der har været 
her er 850.  Der var bl.a. et kvindehjem, der husede 75 kvinder. Det blev 
styret af en plejemor, der havde vagt i alle 24 timer i døgnet. Der var en 
meget myndig overlæge. Hvis personalet blev kaldt til samtale hos ham, var 
det ikke godt, hvis begge døre ind til hans kontor var lukket, for så stod man 
til en skideballe. 
Patienterne skulle hver uge til ”kommandobad”, hvor de så også fik udleveret 
en bunke rent tøj. 
Laustsen fortalte også, om de mange genstande som museet indeholder. Bl.a. 
så vi de stole, som de meget urolige patienter blev fastspændt i, det rystede 
vist os alle. 
Ja, der er sket en kæmpe udvikling i de 100 år.  
En bog, der nu bliver udgivet her i efteråret i anledning af jubilæet, er blevet 
til ved bl.a. interviews af beboere og personale. 
I 1983 begyndte udflytningen af de mange patienter til forskellige bo enheder, 
den første, der blev oprettet, var i Bjerggade i Nørresundby, senere fulgte 
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mange andre. 
Alle bygninger bliver nu brugt til mange forskellige ting. Der bor stadig i en 
afdeling nogle meget dårlige brugere, men derforuden er der bl.a. en afdeling 
for autister, en skole for 90 børn, der skal have særundervisning, de kommer 
fra hele landet. Desuden kan nævnes et stort gartneri og handicapridning. 

Da foredraget var forbi, havde vi tid til at gå og se på de mange forskellige 
genstande. 
Så dækkede vi op til kaffe, bestyrelsen havde brød med, og vi sludrede 
hyggeligt med vores vært. 
Nu var det tid at slutte. Karen Kjær takkede Vagn Laustsen for en meget 
spændende og lærerig aften. 

Sangerlaugs aften 6. oktober 2015 

En ny sæson er indledt, men i aften uden vores sædvanlige pianist. I stedet 
kom Jørgen Andersen og han er i hverdagen vant til at håndtere et større 
instrument. Det er svært at hamle op med Ghita Nørby som underholder et 
andet sted i byen, så vi var en lille sluttet flok, som sang alt det vi havde lært. 
Som altid startede vi aftenens sang med vores kendingsmelodi og 
månedssangen for oktober. 
Laugsmester takkede den afgåede laugsskatmester for den ”tro tjeneste” for 
sangerlauget i 6 år. 
2015 har været et år med megen omtale om Dybbøl, om krigen i 1864 og om 
Danmarks nederlag i krigen. 
Meldinger om krigen var dengang længe undervejs, ingen radio, intet tv, ingen 
aviser og ugeblade, men skillingsviserne fortalte om tingenes tilstand. Det 
første sangnummer var Hjalmar og Hulda, i genren roman- eller novellevise. 
Efterfulgt af ”Alperosen”, som Julius Strandberg skrev i 1901.  
Der blev læst en lille historie om ulykkelig kærlighed fra ”Viser fra oldefars 
tid”, om kæresten der skød malkepigen. Bogen er udgivet af Julius 
Strandbergs forlag,  
Om soldater, piger og forsmået kærlighed hørtes der ofte og Jørgen troede at 
han havde en kæreste på Samsø, så næste nummer blev ”På Samsø var en 
pige”. 
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Skillingsviser var også avis-viser, som oftest handlede om brand, mord, krig 
og katastrofer. En sådan vise er ”Han skød pistolen af”. 
Et skillingstryk så dagens lys i 1860’erne. Det var en ældre anonym 
sømandsvise om ”Jens Svabergasts lystige rejse til Kina, således som han selv 
fortalte den til sin kæreste Lise, da han kom hjem”. Vi spejdere har snuppet 
melodien kriddeviddevid bom bom og vi sang ”Kriddeviddevid bom bom”. 
Indholdet i næste vise spejler skillingsviserne, men med et måske mere 
nutidigt sprog, vi synger ”Hytten I dalen”.  
Endnu en lille historie om en brydekamp fra ”Beretning om brydekampen” 
læses højt og efterfølges af sangen ”Bryderkongen Bech-Olsen”. 
Ca. 1846 blev ”I came from Alabama” skrevet af Stephen Foster, den 
oversatte Julius Strandberg i 1880 til visen om den søde Susannes lykke. 
Denne vise blev en af hans største succeser. Sangen ”O Susanne”, blev 
sunget. Endnu en lille historie om Stormester Pio blev læst, efterfulgt af 
sangen ”Pios flugt”. Her hjemme skete der til stadighed grumme ting, 
dengang som nu, ”Mordet i Gåsetårnet”. 
Fra midt 1800 tallet til ca. 1900 blev der solgt rigtig mange skillingsviser.  
Julius Strandberg skrev, oversatte og købte viser, som han udgav i 
skillingstryk, det var 4 sidede tryksager med prangende titelblad med træsnit 
på. I sine bedste vise år solgte han ½ million skillingstryk og udgav de mest 
populære af sine egne skillingsviser. 
Med baggrund i et læserbrev i Vendsyssel Tidende skrev han i 1881 visen, 
”En dansk pige der blev solgt”. 
Endnu en lille historie omhandlende Europas mægtige fyrstehuse og deres 
forskellige giftermål, som mundede ud i sangen ”Prinsesse Dagmars 
forlovelse”. 
Så var der dømt kaffepause. 
Efter pausen kom som altid Ønskekoncerten. 
I hurtig rækkefølge var gildebrødrenes valg: 
”Nu falmer skoven trindt om land”, ”Jeg elsker den brogede verden”, 
”Marken er mejet”, ”Sommerens ø”, ”Jeg fandt en sang på vejen”, ”Duerne 
flyver”, ”Det lysner over agres felt”, ”Du kom med alt det der var dig”, 
”Bladet i bogen sig vender”, ”Kirsten og vejen fra Gurre”, ”Livstræet”, ”Go’ 
nu nat” 
Til afslutning den meget smukke ”Nu er jord og himmel stille” og en god 
sangaften var slut.  



24 
 

Richardt Raetzels mindelegater 2015. 

Richardt Raetzels Mindefond har uddelt to legater på hver kr. 4.000 til 
henholdsvis Jens Bang Division og Aalborghus Gruppe. 

Legatet til Jens Bang Division gives som påskønnelse for det store arbejde, 
der på organisationsplan udføres for at få spejderarbejdet til at være synlig i 
divisionens geografiske område. Mindefonden ønsker samtidigt at markere 
Jens Bang Divisions forestående 25 års jubilæum efter en vellykket 
sammenslutning af tidligere Limfjord og Nørrejyske Divisioner. Det er 
fondens håb, at Jens Bang Division i forbindelse med markeringen af jubilæet 
sætter fokus på vigtigheden af, at spejderbevægelsen tager ansvar i forhold til 
de udfordringer, der omgiver os og som har været kendetegnende for 
spejderbevægelsen gennem tiderne.  

Aalborghus Gruppe doneres for et solidt og engageret spejderarbejde i et 
område af Aalborg hvor tilbuddet til fritidsaktiviteter er mangfoldige. Fonden 
anerkender ligeledes de aktiviteter, der er igangsat for at skabe de rigtige 
rammer for et tidssvarende spejderarbejde ved udarbejdelse af handlingsplan 
med klare mål og planer for årene 2015 – 2020, hvor der især satses på 
styrkelse af uddannelse af ledere på alle niveauer. 

Richardt Raetzels Mindefond 
Kaj Palsgaard Andersen 

Medlemsrapport pr. 23.10.2015 
Dødsfald 
2. gilde 

Anne Grete Enghave 
Bykrogen 40 

9200 Aalborg SV 
23.10.2015 

9. gilde 
Elly Nielsen 

Astrid Obels Vej 6 
9000 Aalborg 

23.10.2015 
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                Ordensregler for Gildeborgen________

Adgang til Gildeborgen:
       Adgang skal ske via hoveddøren ved brug af nøgle eller elektronisk kodelås.  
       Koden er meddelt gilderne.
       Nøgle til indvendige døre findes i nøgleboks med samme kode på væggen til venstre i hallen. 

Når Gildeborgen forlades:
Døre låses. Gælder både udvendige døre og indvendige døre ud mod hall´en. 
Alle vinduer lukkes. 
Evt. levende lys slukkes 
Alt elektrisk lys slukkes 
Husk at lægge nøgle til indvendige døre i nøgleboks. 

Reservation af Gildeborgen:
Kalendere på trappegangen skal bruges til reservation, og det kan kun ske på de ophængte 
kalendere. 
Udlån/udlejning af lokaler i gildeborgen kan kun ske til gildebrødre. 
Ved udlejning til gildebrødres private arrangementer i Gildeborgen, skal der betales 1000.- 
kr. i leje pr. arrangement.
Ingen udlån (ud af huset) af service og havemøbler til private arrangementer. 

Rengøring: 
Lokalerne skal afleveres som modtaget – eller bedre.
Hvis nødvendigt skal gulvene støvsuges/vaskes. 

Køkkenet og anretterkøkken:
Alt service, fade, skåle, bestik, bortset fra suppeskåle findes i anretterkøkkenet. 
Suppeskålene er i køkkenet i kælderen på hylde til venstre for døren, ligesom der samme 
sted er flere glasskåle.

            Dette indebærer, at køkkenet i kælderen skal bruges mindst muligt, bortset fra ved 
fabrikation af  
            mad.   

Service sættes på plads efter opvask.
Køleskabet tømmes og rengøres 
Affald/flasker samt affald fra toiletter afleveres i containere udenfor Gildeborgen 
Brug af opvaskemaskine og kaffemaskine, se brugsanvisning på maskinerne.  
Poser med kaffe til kaffemaskine købes ved stadsgildeskatmester Klaus Cordes, tlf. 9837 
1962 / 2164 0762, e-mail: k-cordes@stofanet.dk. 

Toiletter:
       Lager med toiletpapir og servietter findes på hylde i forrummet til køkkenet. 

Gilderne skal selv medbringe følgende:
Duge 
Karklude 
Viskestykker 
The/thebreve

Fælles ansvar – betragt Gildeborgen som din egen. 
Sept. 2015/ Stadsgildeledelsen
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FØDSELSDAGE I 
NOVEMBER: 

Dato:               Gilde: 
03.  Signe Vinther Nygaard           6. 
06.  Harry Vilmar                         7. 
06.  Lilian Rasmussen                   2. 
06.  Søren Boelsmand, 70 år      8. 
07.  Hanne Lundgren                   6. 
07.  Birthe Nielsen, 75 år         12. 
10.  Finn Christensen                   6. 
11.  Jesper Kolbeck                      8. 
11.  Claus Meyer                           8. 
13.  Niels Erik Franck, 70 år     8. 
17.  Søren Egholm Sørensen        8. 
18.  Kaj Palsgaard Andersen                 8. 
20.  Kamma Jensen                      9. 
20.  Lise Madsen                         11. 
24. Rita Lykke Ekstrand,70 år 12. 
25.  Hanne Dam                           2. 
26.  Margit Kammer                     6. 
28.  Margit Kjær Nielsen,            10. 
28.  Reinhardt G. Rasmussen       1.  
30.  Aage Schmidt Pedersen        10. 
 

Jubilæum: 

 
 

2. november  
GGrete Kristensen, 11. Gilde, 40 år 

 
9. november 

Hans Dahl, 12. Gilde, 60 år 
 

TIL LYKKE 
 

 
 

DET SKER I 
NOVEMBER: 

Dato:                                     Gilde: 
03. Gildemøde                            10. 
04. Sangaften               Sangerlauget 
05. Gildemøde        Fjerritslevgildet 
09. Gildehal                                11. 
10. Gildemøde                              2. 
11. Gildemøde                      5.og 7. 
12. Gildemøde                              6. 
12. Travetur                               10. 
15. Tur til Poulstrup Sø      Stifinder 
16. Gildemøde                              8. 
17. Gildemøde                            12. 
18. Gildehal                                  1. 
19. Stadsgilderådsmøde            SGL            
21. Julemarked i Klosteret          11. 
23. Møde                    Kulturlauget 
25. Fredslyset i Gug Kirke   
30. Gildehal                                  9. 
 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 22.10.2015 
  

Tlf.nr. ændring: 
11. gilde 

Else Højberg 
Fastnetnr. nedlagt 
Mob.nr. 3024 1250 

 
Udmeldelse: 

2. gilde 
Vibeke Koch Dalsgaard  

Sortebærvej 5 
9492 Blokhus 
Pr. 30.09.2015 
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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 december/januar 
 mandag, den 23. november 

 

Husk du på  kan 
finde siderne  

”Sct. Georgs Gilderne i 
Aalborg” og ”Gildebrødre i 

Aalborg”
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