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Kære gildebrødre!  

Vi nærmer os årsskiftet, og det er tid til at gøre status og se tilbage på det gamle år.
Året har som sædvanligt været præget af stor aktivitet i alle Aalborg gilderne, og mange
gildebrødre har haft lyst til at deltage i de tværgående laugs aktiviteter.
Der har været gode fælles arrangementer af intern karakter og udadvendte aktiviteter med 
et humanitært- eller godgørende formål.

Her kan nævnes nytårskuren i restaurant Sanya, hvor 5. gilde stod for det praktiske 
arrangement. Vi fik et kort foredrag med film af Jens Pedersen, der fortalte om den
forbedrede situation for den afghanske dreng, der har modtaget tilskud fra 
Katastrofekassen. Martin Holten fra KFUM spejderne fik Sct. Georgs Prisen, og der blev 
uddelt donationer til flere spejdergrupper. I november stod 6. gilde for Fredslys
arrangementet i Gug kirke. Begge gode og hyggelige arrangementer.

Vesterhavsmarchen og Dansk Flygtningehjælps landsindsamling er begge eksempler på 
aktiviteter, hvor gildebrødre fra Aalborg også gør en særlig indsats for at skaffe midler.
Jeg kan ikke nævne alle arrangementer, men jeg vil her gerne takke alle gildebrødre, der i 
løbet af året har gjort en stor indsats til gavn for os alle.

Køge var i september værtsby for Landsgildetinget. Det blev et godt arrangement, hvor 
den positive holdning var i højsædet.

Ud over aktiviteter med julearrangementer i december er gildebrødrene blevet indbudt til et 
orienteringsmøde om fremtiden for Gildeborgen og muligheden for alternativer til denne. 
Enhver gildebror vil inden nytår blive anmodet om en tilkendegivelse i form af en 
vejledende afstemning.

Stadsgildeledelsen finder det væsentligt, at en evt. flytning fra Gildeborgen bliver truffet på 
et så bredt grundlag som muligt.
På stadsgildeledelsens vegne vil jeg benytte lejligheden til at takke alle for et godt 
samarbejde samt ønske alle gildebrødre og familie

en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Flemming Hansen, 

Stadsgildemester
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 Skal vi blive i Gildeborgen eller? 

 

Invitation til alle gildebrødre i Aalborg 
 

For at orientere bedst muligt før der afholdes en 
vejledende afstemning om gildernes fremtidige bolig 

 
inviterer stadsgildet til  

 

Orienteringsmøde 
onsdag den 2. december kl. 16.30 - 17.30 

 
i festsalen, Aalborghus Gymnasium  

 
Adressen er: Sohngårdsholmsvej 60, 9000 Aalborg 

(hovedindgangen) 
 

Med venlig gildehilsen 
 

Flemming Hansen 
SGM 
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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
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Lad det nye år starte festligt – kom og vær med! 
 

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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Indbydelse til 9. Sct. Georgs Gildes februar møde

Torsdag d. 4. februar 2016 kl. 19 i Gildeborgen

Alle interesserede gildebrødre med ledsager/e

inviteres til foredrag med Sarah Kruse 

fra foreningen ” Hjælp Voldsofre”

Hjælp Voldsofre er en landsdækkende organisation, som hjælper volds- og voldtægtsofre, 
ud fra individuelle behov, trygt videre i livet.

Sarah Kruse sidder i hovedbestyrelsen og er stifter og formand for lokalafdelingen i 
Nordjylland. Hun vil fortælle om den store forskel Hjælp Voldsofre gør for ofrene i Danmark 
og hvilken kamp det er at kæmpe sig videre i livet. Hun tager udgangspunkt i sin egen 
historie, da hun har mærket voldens konsekvenser og selv har måttet kæmpe.  

Pris for foredrag og kaffe/the med hjemmebagt kage 50 kr.

Der kan købes øl og vand

Pengene går til foreningen for ”Hjælp Voldsofre”

Tilmelding til Gunny Kongsted senest 28. januar 2016

kongsted@stofanet.dk

Gildehilsen

2. gruppe, 9. Sct. Georgs Gilde
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1. Gilde

Velkommen til Efterårsgildehal lød det fra Gildemester Peter Jensen, da 1. Gilde mødtes i 
Gildeborgen den 18. november. Velkommen til gildebrødre og velkommen til venner. Her 
er det jo heldigvis synonymer. Gildemestertalen handlede om venner. ”Må jeg præsentere 
dig for en af mine venner”. Så er noget positivt i gang.
Aristoteles sagde ”Venskab er én sjæl i to kroppe”. Flottere kan det vist ikke siges. Men 
samtidig sagde han også ”Alles ven er ingens ven”.
Derefter kom Mester med eksempler på, hvordan børn udvikler sig med hensyn til 
venskaber. Allerede i to-tre års alderen begynder børn at have samspil med andre børn. I 
alderen mellem fem og otte år opfatter børn venskaber som nogen ensidigt. En ven gør 
nogen man synes om, men man er ikke bevidst om det gensidige i en relation. I teenage- 
alderen har venskaberne udviklet sig til det, vi som voksne opfatter som noget, der baserer 
på tillid og gensidighed. Videre talte Peter om forskellige forhold om venskaber gennem 
livet som voksne. ”Må jeg præsentere dig for en af mine venner” kan måske blive et af 
tilværelsens vigtigste øjeblikke.
Og så ”Skuld gammel venskab rejn forgå” med Per Nielsen på trompet. Så fik tankerne frit 
spil.

5 min. Sct. Georgs blev leveret af Finn Bramsen. Finn havde gjort sig tanker omkring 
problematikken ”Skal vi blive i Gildeborgen eller leje nye lokaler”.  Indlægget handlede ikke 
om hvorvidt vi skulle vælge den ene eller anden løsning, men om processen frem mod den 
endelige beslutning. Finn talte om følelser for Gildeborgen og om mulige bekymringer for 
fremtiden. Han kom også ind på tonen, der har været anvendt på Facebook. Den er til 
tider blevet personlig og nogle gange uforsonlig. Gjorde opmærksom på, at alle jo har ret 
til eget synspunkt. Er der ikke nogen med ”At tage stilling og have respekt for andre”.
Gode musikstykker og sange fuldendte en dejlig Gildehal.

Eftergildehallen var bare rigtig god. Bordleder Hans Jørgen Ottosen havde valgt de helt 
rigtige sange til at følge op på gildehallen. Også tænksomme ord omkring terror i Paris 
efterfulgt af sangen ”Kringsat av fjender” gav stof til eftertanke.
Venskaber. Gildebrødre. Gildehaller. Rammer for gilderne. Det gav en flot helhed for vores 
aften.

5. og 7. Gilde afholdt Gildemøde den 11. november

Aksel Nielsen, tidligere løjtnant af reserven i flyvevåbnet, holdt foredrag om Hvidsten 
Gruppen, og filmen af samme navn.
Den oprindelige baggrunden var, at Aksel Nielsen, på grund af sin store interesse, og 
viden om datidens fly, skulle virkede som konsulent på filmen. Men det blev meget mere 
en som så, hvilket kom os tilgode!
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Det gik trægt med at få gang i den danske modstand mod tyskerne.
Churchill-klubben i Aalborg var måske den første spæde start.
Først i marts 1943 skulle de første nedkastninger af våben finde sted, og kromanden på 
Hvidsten Kro, Marius Fiil blev spurgt af SOE agenten og faldskærmsmanden Ole Geisler, 
om han ville stå for modtagelsen. Efter at have spurgt sin kone Gudrun sagde Marius 
straks ja, og dette blev starten på Hvidsten Gruppen.
Aksel Nielsen fortalte at instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis 

gerne ville lave en film, om en dansk familie under 2.verdens-krig, og 
valget så faldt på Fiilerne i Hvidsten. Anne-Grethe havde to ultimative 
krav, det ene var, at filmen skulle være så autentisk som muligt, det 
andet var at sproget skulle 
være autentisk, altså jysk.
Det gav jo nogle vanskelige opgaver: Hvor får man de gamle fly fra, og 
hvor finder man f.eks. de tyske soldater.
Aksel Nielsen måtte til England hvor det 
omsider lykkedes at finde et brugbart fly en 

Avro Lancaster, der ses på billedet. De venlige folk på 
flybasen ville gerne komme til Danmark for at medvirke. Men 
desværre måtte de melde afbud 14 dage før, på grund af et 
knækket olierør (det var jo ikke hyldevarer).
Det var en streg i regningen, og nu var gode råd dyre, men 
det lykkedes at finde et filmklip i en hollandsk film som kunne bruges.
De tyske soldater blev spillet at en rolle-spils gruppe fra Thy, som gerne ville være med, 
og så var de gratis!
Aksel Nielse fortsatte en god times tid, og besvarede bagefter spørgsmål. 
En masse af de effekter der blev brugt i filmen, og under krigen i det hele taget, kan ses på 
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum.
Bente Møller styrede kaffebordet bagefter, hvor vi meget apropos startede med at synge 
”Det haver så nyligen regnet”.
Alt i alt en dejlig aften, med hele 36 deltagere, og det gør det jo ikke ringere, med en 
enhedspris på kr. 10,- på drikkevarene!

6. Gilde

Torsdag d. 12. november 2015 havde vi i 6. Gilde et dejligt og inspirerende Gildemøde.

Gitte Brix fra Energetix fortalte meget spændende om magneternes påvirkning på kroppen 
og dermed vores helbred. 

Gitte repræsenterede et stort tysk firma som handler med krops- samt smykke magneter.

Magneterne påvirker os ved at energien skaber cirkulation i kroppen. 

Smykkerne er nikkel og bly fri. De må ikke bæres af folk med pacemaker eller gravide. Det 
betyder intet at personer har  kunstigt knæ eller hofte.
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Smykkerne skal bæres mindst 6 timer om dagen - men gerne i døgnets 24 timer. Jo mere 
du bruger magneten, des mere energi tilføres til dine celler i kroppen.

På den måde genoprettes den basale sundhed i vævene. Vore celler kommunikerer 
elektromagnetisk, og magnetfelter styrker denne kommunikation.

Blodlegemerne bliver positivt ladet, så de frastøder hinanden og ikke klumper til 
blodpropper.

Alt dette betyder, at blodet cirkulerer meget bedre, og lettere kan hjælpe med udskille af 
affaldsstoffer.
Magneter modvirker overbelastning og smerter.

Virkningerne af magnetfeltbehandling er allerede bevist. Fks. gror knogler hurtigere 
sammen, når de udsættes for magnetfeltbehandling. 

Der er god virkning på gigt, smerter, kredsløb og søvnforstyrrelser. Kunsten er at 
genskabe de naturlige og lægende vibrationer i væv og organer, samt en uhindret 
energistrømning i kroppen. 

Igen har 6. Gilde haft et dejligt Gildemøde i Gildeborgen.

7. Gildes andespil

70 gildebrødre og familie var mødt op for at deltage. Når man lægger alle præmier 
sammen - fra andespillet og amerikansk lotteri - var der faktisk 1 præmie til hver. Så ingen 
burde gå tomhændet hjem. Som det fremgår af billederne, var der stor koncentration mens 
numrene blev råbt op.

Da der ingen forpagter er i Gildeborgen, var priserne på forplejning sat noget ned. Flere 
har udtrykt ønske om at deltage igen til næste år, men det var nok dem der gik hjem med 
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flest gevinster. Til sidst blev numrene på de udtrukne andele offentliggjort på storskærmen 
og på vores hjemmeside (www.7gilde.sct-georg-aalborg.dk)

8. Gilde.

Mandag, den 16. november holdt vi gildemøde på Gildeborgen.

Vi havde engageret Aalborgforfatteren, Bjarne Wagner-Augustenborg til at holde foredrag. 
Bjarne har skrevet mange lokalhistoriske bøger. Han har tidligere været på besøg, og 
denne aften fortalte han om sin bog: Mikkelsens Undergang. Han fortalte fængslende og 
meget morsomt om Profet Mikkelsen, som han blev kaldt. Mikkelsen havde fået den 
åbenbaring, at Jorden ville gå under den 1. marts 1943. Han fik efterhånden en hel 
menighed omkring sig, og folk kunne købe billetter til Noahs Ark, som lagde til mellem 
Limfjordsbroerne i Aalborg. Hvis man medbragte 1/4 kilo kaffe, fik man ret til en 
vinduesplads.

Mange mennesker sagde deres arbejde op, og solgte hus og hjem, mens andre gjorde 
godt og grundigt grin med hele historien.

Efter et meget underholdende foredrag gik vi til bords. Ved middagen fik vi hjælp af 3 piger 
fra 9. Gilde. Tak for det. Bordleder, Michael bad os om at holde 1 minuts stilhed for at 
mindes vor afdøde gildebroder, Ole Mortensen.

Traditionen tro bestod menuen af gule ærter med flæsk og pølse, som var hjemmelavet af 
Carl Fryland og hans kone. Snapsen blev sponsoreret af Niels Erik Franck og Søren 
Boelsmand, som begge havde haft rund fødselsdag.

Aftenen sluttede med kaffe og pandekager med is.

9. Gilde

Den 24. september holdt vi gildehal og gildemester Elsa Berglund Simonsens 
gildemestertale handlede om budskabet i bogen ”Den lille prins” skrevet af en fransk 
forfatter, som er pilot i bogen og møder den lille prins i Sahara-ørkenen. Prinsen fortæller 
at han kommer fra en asteroide, B-612, hvor alt er såre småt. Han er draget bort for at 
finde venner og fordi han ikke kunne forstå sin rose, der evig og altid beklagede sig over 
snart det ene og snart det andet, udelukkende for at få prinsens opmærksomhed.

På jorden lærer han, at det at knytte bånd eller gøre tam 
betyder, at man har brug for hinanden.

Den lille prins fortæller med sin historie, at det vigtigste er 
kærlighed og 
nærvær, at have 
omsorg for andre 
samt at kunne og 
turde elske. Det 
vigtigste er ikke 
at gøre karriere 
og være noget i 
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materialistiske menneskers øjne. At man kun ser rigtigt med hjertet, og at det væsentlige 
ikke kan ses med øjnene er bogens vigtigste budskab. Vi har alle et ansvar for dem vi har 
gjort tamme, det vil sige vore nære, familie og venner. Selv om vi ikke altid forstår deres 
handlinger og væremåde.

I eftergildehallen var der som sædvanlig en munter stemning. Det var første gang, vi selv 
skulle stå for mad, borddækning og oprydning, men det forløb på bedste vis. Vi fik en 
lækker buffet og under kaffen fik 7. gildes to gildebrødre solgt lodsedler til deres andespil.

9. Gilde

19. oktober mødtes vi til et anderledes gildemøde, nemlig i Aalborg Dame Roklub. Mange 
har sikkert tænkt på, hvad der gemte sig bag facaden når man har passeret.

Det var en helt ny verden der viste sig, ikke blot den flotteste udsigt over Limfjorden, men 
også hyggelig klublokale. Jette fortalte om sit liv som roer. Det er en social sport så i de 
unge år blev al fritid brugt i klubben sammen med hendes mand, som hun mødte der.

Efter en pause med uddannelse blev fritiden igen brugt som roer.

For at blive roer skal man kunne svømme 500 m, tage redningsvest på i vandet og kunne 
skifte plads på båden samt ro i takt. Der er meget fokus på sikkerheden, men alderen har 
ingen betydning. En tidligere 9. gildepige startede som 74 årig.

Herefter fik Lise Pedersen ordet og modsat Jette blev hun først roer sidst i 40-erne. Hun 
gik fra at være aktiv spejder til at blive roer i 1991.

En datter fik hende med og inden længe var hun kasserer og allerede i 1994 blev hun 
formand og var det 12 år frem. Klubben er vokset fra 80 til 225 medlemmer. 

Der har været mange tiltag, bl.a. blev der oprettet en seniorafdeling, som pt har 65 
medlemmer.

Til næste år fylder Aalborg Dame Roklub 100 år og så er det planen, at der skal roes 
100.000 km i løbet af 24 timer med sponsorer på.

Lise arrangerer ture for klubben, men også for Ro-forbundet, både i danske og 
udenlandske farvande.

Alle medlemmer og både er oprettet i en computer, således der er fuldt overblik over, 
hvem der er ude og i hvilken båd, da den skal vælges inden sejlads.

Vi var også i bådehallen og fik lejlighed til at se et par både gå fra land og bagefter se dem 
komme tilbage. 
Det var en hyggelig og meget spændende eftermiddag.
Næste arrangement er gildehal den 30. november 2015.
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10. Gilde

Letbane eller ej – vores gildemøde blev afholdt på Teknisk Forvaltning. 

Dagen efter indbydelsen blev udsendt, kom meddelelsen om, at det statslige tilskud til 
Aalborg Letbane som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 var annulleret. 
Alligevel tog vi til Teknisk Forvaltning og fik en orientering om emnet af Jesper Schultz. Og 
hvorfor opgradere den kollektive trafik? Fordi der er behov for en stærk nordjysk byregion i 
konkurrencen om vækst – en forstærket regional rolle øger presset på lokal infrastruktur – 
løsningerne skal kunne rummes mellem byens facader – intern bytrafik må løses effektivt.

Aalborg Letbane sikrer adgangen til Aalborgs mange 
funktioner, internt og fra oplandet, accelererer 
udviklingen i byens vækstakse, forandrer byen og skaber 
nye bymiljøer, ændrer mobilitetsadfærden, fredeliggør 
trafikstrøg og bidrager til byens identitet.

Der var flere muligheder – letbane eller højklasset 
bussystem. Det medfører også der skal lægges nye belægninger: ballasteret, græs eller 
fast asfalt/fliser.

Der er mange ting at tage hensyn til. Men interessant var det at høre om.

10. Gilde

At gå på vandet. 

Den 12. november begav 16 gildebrødre fra 10. gilde sig ud på en Å-gå-tur for at finde 
Østerå – og hvis ikke – så se hvor den måske kommer igen.

Ved Kærs Mølle forenes Østerå med hhv. Østre og Vestre Landgrøft, som begge afvander 
store arealer, og med mellemrum skaber oversvømmelser langs åløbet. Med sigte på en 
effektiv afledning af overfladevand og en god økologisk tilstand blev der i 2008 truffet
principbeslutning om at åbne Østerå gennem Aalborg by.

Vi mødtes ved Nordkraft og begav os mod syd 
”ovenpå åen” langs Karolinelunds ”Berlinermur” til 
krydset Jyllandsgade/Sønderbro og videre til 
bagsiden af Hjulmagervej, hvor åen er frilagt, indtil 
den er lagt i rør under Østre Alle til Kærs Mølle.

Vejen tilbage gik ad det projekterede å-forløb 
gennem Godsbanearealerne, hvor den åbne å dels 

indgår i systemet til afledning af regnvand, men også kommer til at udgøre et vigtigt 
rekreativt element i ”Jernbaneparken.”

Nord for Jyllandsgade skal den åbne Østerå løbe gennem Karolinelund som et aktivt og 
rekreativt element med mulighed for fiskeri(!) og andre vandaktiviteter. Karolinelund kan 
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fungere som en attraktiv baghave til aktiviteterne på havnefronten, med plads til både 
uformelle aktiviteter og ex. sportsevents, koncerter og festivaler.

I den nederste del af Østerå langs Nordkraft og Musikkens Hus skal åen ligeledes være 
åben med grønne kanter og opholdsarealer, indrettet som offentligt tilgængeligt 
udflugtsmål.

Som borger i Aalborg Kommune er det spændende at blive bekendt med projekter og 
planer for byens udvikling, også selvom nogle af dem kan have en tidshorisont, som går 
udover ”vor tid,” og set med lægmands øjne måske er overromantiserede mht. 
fritidsaktiviteter, herunder behovet/-levedygtigheden for caféer, som altid nævnes i 
prospekterne..

Efter en frisk spadseretur i mildt november vejr samledes vi til en kop kaffe i Nordkrafts 
Grønne Café.

11. Gilde

Gildemester Hanne Thusgaard indledte gildemestertalen ved 11.gildes Novembergildehal 
med en tur tilbage i tiden! Hanne var tilbage i barndommen, hvor en af hendes 
yndlingshistorier var” Prinsessen på ærten”. Den blev hun aldrig træt af, hun blev heller 
aldrig træt af at få fortalt andre historier eller synge sange, som eksempelvis ” Solen er så 
rød mor”. Denne tradition videreførte hun til sine egne børn, som vi andre helt sikkert også 
har gjort til vore børn og børnebørn! For mange af os, er det at fortælle historier knyttet til 
barndommen!

Men alligevel er det sjældent en voksen siger nej, hvis der bliver spurgt” vil du/ I høre en 
historie”? For nogle kan det være svært at lytte, men ofte vil man efter nogen tid, selv 
begynde at reflektere over sin egen historie og måske få lejlighed til at fortælle den! 

Hanne kom nu ind på, at det at fortælle sine egne historier og kunne gøre det, så andre 
lytter, er et tiltagende behov! Ifølge Hanne kan den ensomhed mange mennesker oplever i 
deres dagligdag relateres til, at vi vores fortravlede tid, gør det sværere end nogensinde , 
at standse op og lytte til hvad, der optager andre! Vi er mest optaget af at finde anledning 
til at fortælle selv!

Det at fortælle historier er et medfødt behov, vi har som mennesker. Det kan skyldes, at 
vores overlevelse er betinget af, at vi kan danne fællesskaber med andre! Fællesskaber 
består altid af en vis mængde fælles historier! 

Således er vi der er samlet i Sct. Georgs Gildernes fællesskab, bundet sammen af 
fællesværdier, nemlig Gildeborgen og løfte. Vi har hver især mange oplevelser, som i 
gerne vil dele med andre i gildet! Men det gør os ikke nødvendigvis bedre til at lytte! 

Hanne opfordrede os derefter til at tænke over, at blive bedre til at lytte til, hvad andre 
fortæller og sluttede med et digt fra 2009, skrevet af Benny Nielsen.

Efter Gildemestertalen lyttede vi til ”Solen er så rød mor”!
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Doris Christiansen filosoferede i 5 min. Sct. Georg over, hvad hendes nyfødte barnebarn 
skulle lære og hvilke forhold, hun og hendes generation skulle vokse op under!

Hun startede med at tænke en menneskealder tilbage. Iflg. den store danske ordbog, er 
en menneskealder, den tid, der går mellem to slægtled, her tilbage til 1979, hvor 
barnebarnets forældre blev født!

Hvor er der sket meget i verden siden dengang! 

I 1979 kom Margaret Thatcher og Ayatolia Khomeini til magten. Grønland fik hjemmestyre, 
Hans Scherfig og Gustav Winkler døde! Mother Teresa fik Nobels Fredspris!

I 1989 faldt Berlinmuren, året brændte Scandinavian Star, Wozniacki blev født og 
Gorbachev fik Fredsprisen!

Der er ca. 300.000 brugere af internettet! 

Hvad vil ske i fremtiden, hvad er det vore børnebørn skal lære, hvad skal de tage stilling 
til?

Hvor er lille Danmark på vej hen?

Doris filosoferede videre: Hvad er det, der sker lige nu? 

Den enorme menneskemængde der er på vandring, iflg. TV vil de fleste til Tyskland eller 
Sverige, hvor de håber at finde lykken! Hvor kommer de fra? Ja, nogle kommer fra krig og 
ulykke, andre ”bare” fra nød og elendighed. Fælles for mange af dem er, tror jeg, er at de 
har en bedstemor, der sidder et fjernt sted og følger sine kære og håber og beder til, at 
netop dem, hun elsker, klarer sig og får et godt liv! Så er hun jo nok også lykkelig. Hun 
adskiller sig sikkert ikke ret meget fra mig og andre bedstemødre rundt om i verden! 

Dette er nogle af de tanker, der optager en tilfældig bedstemor, her og nu! 

Som en sidste tilføjelse: I dag er der mellem 3 og 3,5 milliarder brugere af internettet, eller 
ca. halvdelen af jordens befolkning! 

Herefter talte Hanne til vores 40 års jubilar Grethe Kristensen og overrakte hende 40 års 
nålen og gildets gave.

Ved eftergildehallen fortsatte vi fejringen af Grethe og nåede også et par små historier! 
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2. Gilde afholdt tombola i Vestbyen  

11. Gilde afholdt Julemarked i Aalborg Kloster 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så er flammen fra Fødselsgrotten i Betlehems evige flamme på vej til Grønland. Onsdag 
den 11. november 2015 kl. 11.10 blev flammen i sin særlige beholder af koordinator for 
Fredslyset Rigmor Lauridsen, Georg Lauridsen og repræsentanter fra Aalborg Stadsgilde 
og 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg overdraget til kaptajn Jan Petersen og overstyrmand 
Niels Simon Nielsen på ”NUKA ARCTICA”, som lå til kaj i Grønlandshavnen ved Aalborg. 
Herfra skulle skibet afsejle samme dag kl. 21.30. NUKA betyder ”Lillebror”. 

Det er Royal Arctic Logistics A/S ved servicemedarbejder Christian Grambye, der gennem 
de seneste år har formidlet, at flammen bliver sejlet til Grønland. Flammen vil på sin vej til 
Grønland blive overvåget og holdt i live på skibets kommandobro. 

Fredslyset vil efter planen ankomme til Nuuk den 19. november. Her vil flammen blive 
modtaget af Sct. Georgs Gildet og spejderne i Nuuk. I Sisimiut, hvortil skibet vil ankomme 
den 22. november, vil det ligeledes blive modtaget af Sct. Georgs Gildet og spejderne. I
Sisimiut er det blevet en tradition, at Fredslyset står ved det store kors på kirkegården, 
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hvor der er bygget en lille iglo til beskyttelse af flammen. Det er ligeledes en tradition, at 
alle er velkomne til at medbringe sin egen lygte og overføre en flamme fra Fredslyset, som 
kan stilles på familiens gravsted og/eller tages med hjem.

Budskabet som følger med Fredslyset er ment som en gave med ønsket om fred på jorden 
uden nogen form for politisk, religiøs eller anden bagtanke. 
I Aalborg er det overdraget til 6. Sct. Georgs Gilde at arrangere højtideligheden omkring 
Fredslyset. Det sker i Gug kirke onsdag den 25. november kl. 16.00. Her vil sognepræst 
Lykke Wester forrette selve højtideligheden. 
Efter højtideligheden er der socialt samvær i kirkens mødelokale med kaffe/the og 
småkager.

Jørgen Orlien, GM 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 

 
Holdet som afleverede Fredslyset før afsejling til 
Grønland.
Fra venstre Klaus Cordes, Ingelise Back, Georg 
Lauridsen, Ingrid Strandsbjerg Kristensen, Rigmor 
Lauridsen, Ingrid By og Jørgen Orlien.
Alle iført sikkerhedsudstyr: hjelm og vest.

 
 

Holdet forlader
NUKA ARCTICA efter afleveringen af Fredslyset.
Ingelise Back, Ingrid By, Ingrid Strandsbjerg Kristensen, 
Rigmor Lauridsen, Jørgen Orlien, Klaus Cordes, Georg 
Lauridsen

redaktoeren@sct-georg-aalborg.dk      
Når du fremover skal have noget offentliggjort i Gildeposten, på Stadsgildets hjemmeside 
eller på Facebook, kan du med fordel bruge denne adresse. 
Det betyder nemlig, at du IKKE skal huske at sende informationen til den ene eller den 
anden. Det sker helt automatisk. De forskellige ”redaktører” aftaler indbyrdes, hvad der 
bringes hvor. 
PR og aktivitetsudvalget (PAK)
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Sct. Georgs Gilderne i Aalborg samler ind. 

Dansk Flygtningehjælp afholdt landsindsamling søndag, den 8. november 2015.

Igen i år var Sct. Georgs Gilderne i Aalborg koordinator for den årlige landsindsamling i 
distrikterne Hasseris, Kærby, Skalborg og Vestbyen. 

Det var en spændende dag i Gildeborgen, med mange gildebrødre i aktivitet, såvel som 
indsamlere, med ind- og udlevering af indsamlingsmateriale, pengeoptælling, ”cafedrift” 
m.m.

Resultatet for de 4 distrikter, som blev administreret fra Gildeborgen, blev ca. 10 % højere 
end sidste år, nemlig 147.524 kr., indsamlet af 90 dygtige indsamlere.

For hele Aalborg kommune blev resultatet 537.500 kr., lidt mindre end sidste år, men det 
er bestemt et resultat som Sct. Georgs Gilderne i Aalborg kan være rigtig stolte af.

I alt var omkring 600 indsamlere på gaden i hele Aalborg Kommune, og der blev besøgt 
ca. 90.000 husstande.
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FØDSELSDAGSFONDEN. 
 
Fondens formål er at yde økonomisk hjælp til gildebrødre og disses efterladte. 
. 
Ifølge vedtægten kan bestyrelsen efter ansøgning yde økonomisk hjælp til gildebrødre, 
der er helt eller delvis ude af erhverv eller af anden grund har økonomisk behov for 
støtte til hel eller delvis betaling af landsgilde- og stadsgildekontingent.  
 
Efter ansøgning fra en gildeledelse under Aalborg stadsgilde er det endvidere muligt at 
supplere støtten, så det samlede beløb også dækker kontingent til eget gilde, ligesom en 
gildeledelse kan ansøge om støtte til gildebrødres efterladte. 
 
Støtten tildeles for ét år ad gangen. 
 
I henhold til ovenstående indkalder bestyrelsen for Fødselsdagsfonden nu ansøgninger 
om kontingentstøtte for året 2016.  
 

Ansøgning indsendes på nedenstående skema til egen gildemester 
senest 31. december 2015. 

 
Gildeledelsen videresender skemaet med evt. ansøgning om supplement til dækning af 
forskel mellem lands- og stadsgildekontingent og eget gildes kontingent. Skemaet skal 
være Fødselsdagsfondens formand, stadsgildemester Flemming Hansen i hænde senest 
den 31. januar 2015. 
 
 
ANSØGNING TIL FØDSELSDAGSFONDEN FOR ÅRET 2015 
 
Undertegnede gildebroder i ______ Sct. Georgs Gilde i Aalborg ansøger herved om 
kontingentstøtte for året 2016.  
 
Kortfattet begrundelse anføres her: 
 
 
 
 
Dato: __________   Underskrift: ________________________ 
 
Påtegning fra _____ gildes gildeledelse: 
 
Vi ansøger herved om støtte til udligning af forskel mellem gildets kontingent, som for 
2015 udgør kr. _______ og lands- og stadsgildekontingentet. 
 
Dato: _________      Underskrift: ________________________ 
                                Gildemester 
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9. gilde har mistet en gildesøster.

Elly Nielsen sov stille ind fredag den 23. oktober efter længere tids sygdom.

Elly blev 94 år. Hun var med i Sct. Georgs Gilderne i 53 år og med til at stifte 9. gilde i 
1964.

Hun bestred gennem årene flere ledelsesposter og var bl.a. skatmester fra l971 – 73.

Elly har i alle årene været meget afholdt – ikke kun i 9. gilde, men også af andre gilders 
medlemmer. Da hun for flere år siden blev ramt af sygdom og ikke længere kunne deltage 
i gildemøderne, fik hun derfor ofte besøg i sit hjem. 

Hun var levende interesseret i og velorienteret om, hvad der skete i gilderne. Hun var altid 
parat til en god gildesnak og til at rådgive og vejlede yngre gildesøstre. 

Elly var varm og betænksomt over for os alle. Hun vil blive savnet meget

Æret være Ellys minde
Elsa Berglund Simonsen,

gildemester 9. gilde

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 23.11.2015 
  

Udmeldelse: 
8. gilde 

Jesper Kolbeck 
Pr. 15.08.2015 

 
Dødsfald 
8. gilde 

Ole Mortensen 
Hestvangsvej 40 

9900 Frederikshavn 
01.11.2015 
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FØDSELSDAGE I DECEMBER:
Dato:                   Gilde:

05. Ingelise Back,             6.
08.  Kirsten Særmark-Thomsen,          10. 
09.  Inger Jensen               9.
11.  Allis Bartolin Møller, 85 år 11.
13.  Henrik Boelsmand,        8. 
14.  Eva Lykke Madsen         2.
14. Gunny Kongsted, 70 år, 9.
14.  Annie Sperling,             10.
15.  Per Hougaard Jacobsen                  8.
16.  Jørgen Mølgaard                7.
16.  Kirsten Hansen, 75 år,               9.
17.  Bodil Ramsgaard                          11.
18.  Flemming S. Boye        1. 
19.  Bente Hejbroch Sauer                 9.
19. Johannes Christiansen, 75 år     10.            
20.  Marie Kallestrup         10.
20.  Hanne Groth, 70 år,                    9.
23.  Kirsten Sloth             2. 
24.  Bente Bo Orlien             6.
27.  Yrsa Schøtt Jacobsen                     9.
27.  Frank O. Sørensen                 1.
31.  Lise Nielsen               9.

 

DET SKER I DECEMBER
Dato:           Gilde:

01. Sangaften            Sangerlauget
03. Julemøde               12
03. Julestue          Fjerritslevgildet
05. Juletur                                 1.
07. Julemøde                6.
09. Julemøde                    5.og 7.
08. Julemøde              11
10. Julemøde                2.
16. Julemøde               10.
17. Julemøde                9.
17. Julemøde     Kulturlauget
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FØDSELSDAGE I JANUAR:
Dato:                     Gilde:

01. Helge Hoff                        8.
04. Bjørn Mathiassen                10.
09. Inge Rafn             9.
09. Gert Lassen,  85 år            5.             
10. Anny Nis-Hanssen, 80 år             11.
11. Søren Aagaard  Petersen             8.
11. Betty Kjærsgaard              10.
11. Else Højberg            11.
11. Knud  Pedersen, 85 år                    7.            
13. Betty Pedersen                            2.
15. Birgit Olesen                     2.
17. Bent Jensen               8 
17. Svend Faldborg,                6.
18. Ellen Henriksen, 85 år       12.
21. Kamma M. Pedersen, 85 år        11.
24. Vita Jensen, 90 år            2. 
28. Claus Hansen                  1.
29. Ørvin Pedersen                                7 
31. Anne-Marie Hansen                    2.

GGlædelig jul og godt nytår til 
alle læsere af Gildeposten 

Redaktøren. 

DET SKER I JANUAR:
Dato:               Gilde:

03.Travetur                 10.
04. Nytårsgildehal          6.
08. Nytårsgildehal          8.
09. Nytårskur                     6.
11. Nytårsgildehal                    9.
12. Nytårsgildehal          10.
16. Torskegilde              Fjerritslevgildet
17. Lindholm Kridtgrav           Stifinder
18. Nytårsgildehal          11.
19. Nytårsgildehal           1.
20. Nytårsgildehal           2.
21. Nytårsgildehal          12.
26. Nytårsgildehal      5. og 7.
27. Sangaften                   Sangerlauget

.

 
 

Jubilæer: 
06. januar: Ulla Væver, 

2. gilde, 40 år
14. januar: Kaj Palsgaard Andersen,

8. gilde, 40 år
22. januar: Judy Winneche,

12. gilde, 25 år
23. januar: Edith Mathiasen, 

10. gilde, 25 år
25. januar: Svend Erik Jensen, 

1. gilde, 50 år

Alle fødselarer og jubilarer 
ønskes hjertelig til lykke 
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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

Facebook:
Gildebrødre i Aalborg

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Distribution af Gildeposten:
SGK Lis Andersen, Dronningensgade 7,st 

9400 Nørresundby Tlf.: 9827 A1351.
e-mail: : lunen1945@gmail.com

Annoncer:
P.t. ubesat

Husk du på kan finde 
siderne
”Sct. Georgs Gilderne i Aalborg” 
og ”Gildebrødre i Aalborg”

Deadline for Gildeposten, 
nr. 1, februar 2016

onsdag, den 20. januar 2016
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