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• Altid gode og friske råvarer af høj kvalitet  
• Dansk kvalitetskød - udskåret i butikken  
• Inspirerende ideer og opskrifter  
• Mad ud af huset  

 

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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Kære gildebrødre    Dall, oktober 2016 
 
Det er glædeligt at kunne meddele jer, at den tidligere forpagterbolig er udlejet pr. 
1. december til Anna Hjorth, der driver en rådgivningsvirksomhed inden for autisme 
og ADHD. 
  
Stadsgildeledelsen har accepteret, at Anna Hjorth får reserveret to 
parkeringspladser, som også skal respekteres i aftentimerne. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke de mange gildebrødre, der har gjort en indsats 
i forbindelse med rydning og renovering af lokalerne på 1. sal. 
Jeg vil især nævne Henrik Larsen 7. gilde, der har udført en stor indsats, som 
tovholder for arbejdet samt udført noget af arbejdet selv. 
Henrik har lavet en liste til mig over de gildebrødre, der har været med i arbejdet. 
 
Følgende gildebrødre har været med til renovering af lejligheden: 
 
Peder Bloch-Poulsen 1. gilde 
Henning Nielsen 1. Gilde 
Mie Holmsberg 6. gilde 
Richardt Bjørno 7. gilde 
Flemming Markussen 7. gilde 
Verner Kjærsgård 10. Gilde 
 

Bengt Christensen 10. Gilde 
Kirsten Særmark 10. gilde 
Jørn A. Poulsen 10.gilde 
Laila Haugen 10. gilde 
Annette Ankeraa 10. gilde 
Hanne Thusgaard 11. gilde 
Hanne Jørgensen 12. Gilde 
 
 

 
Tak for jeres store indsats! 
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Også tak til 1. gilde og 7. Gilde, der med tilskud af betydelige beløb har nedbragt de 
samlede omkostninger til renoveringen. 
Den kommende tid byder på tre fælles arrangementer, der alle har en international 
dimension. 
Den 22. oktober har Internationalt udvalg indkaldt til Fellowship-dag. 
Den 6. november kan vi virke for international forståelse i praksis ved at deltage i 
Dansk Flygtningehjælps landsindsamling. 
Og den 24. november afvikles Fredslys-arrangement i samarbejde med de 
uniformerede korps. Den officielle Fredslys-dag er den 23.11, men her i Aalborg 
afholder vi arrangementet dagen efter. 
Jeg håber, at rigtig mange gildebrødre vil deltage i de tre arrangementer. 
 
Mange efterårs-gildehilsener! 
 
På Stadsgildeledelsens vegne 
Flemming Hansen 
Stadsgildemester 
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DEN VIGTIGSTE DAG – I EN ANDENS LIV 
 
 
Krigen i Syrien, og den næsten glemte, men voldsomme borgerkrig i Syd Sudan, har sendt 
millioner af mennesker på flugt, og disse flygtninge vil Dansk Flygtningehjælp gerne 
være med til fortsat at hjælpe i deres nærområder. 
Med det flotte resultat på omkring 21 mil. ved landsindsamlingen i 2015, har det været 
muligt at skaffe tag over hovedet, mad, madrasser, varmt tøj, og andre fornødenheder til 
mange af disse fordrevne mennesker. 
 
Aalborgs flotte resultat på næsten 600.000 kroner i 2015, vil vi jo rigtig gerne kunne 
tangere også i år.  
En indsamler får typisk ca. 1.000 kr. indsamlet på de 3 timer. 
Penge som rækker langt ude i verden, hvor de f.eks. kan sørge for rent vand, varmt tøj til 
vinter, og ligeså vigtigt, tryghed og sikkerhed - og en fremtid 
  
Forberedelserne til årets landsindsamling søndag den 6. november er i fuld gang, og 
mange gildebrødre er aktive med hvervning og administrering af indsamlere, rutefordeling, 
sponsorer til frugt vand, kakao og æbleskiver m.m. 
 
Medio oktober kommer samtlige indsamlingsmaterialer til Gildeborgen, og herefter forestår 
en travl aften med etikettering, optælling og pakning af materialer til de fleste af 
kommunens 18 distrikter. 
 
Fra Gildeborgen betjener vi på indsamlingsdagen 10 af de 18 distrikter, idet Gildeborgen 
også fungerer som interimsbank, for disse distrikter. 
 
Desuden har vi i år fået tilladelse til at indsamle ved butikscentre osv. 
Til disse ikke så anstrengende opgaver, vil vi meget gerne have indsamlere. Man 
bestemmer selv hvor længe, man vil stå. 
 
Ethvert beløb, stort eller lille, er med til at Dansk Flygtningehjælp kan redde liv ude i 
nær-områderne. 
Vi håber, at rigtig mange gildebrødre, vil være med til at være 
 

DEN VIGTIGSTE DAG – I EN ANDENS LIV 
Søndag, den 6. november 2016 

 
Betty og Verner Kjærsgaard 
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11. Sct. Georgs Gilde i Aalborg inviterer endnu engang til Julemarked i Klosteret.  
Vi har brug for dit julehjerte, vi har i hvert fald lagt alle vore hjerter i at gøre dette års 

julemarked flot og hyggeligt.  

Så kom ned og mød os på Klosteret 26.11.2016 

 
JULESTEMNING SOM I GAMLE DAGE  
 
Åbent lørdag fra kl. 10.00 til 15.30 

 
Lækre hjemmelavede ting: Godter, smukke dekorationer, julepynt. 

Håndlavede nisser, tombola for voksne og børn med flotte gevinster,  

Hyggelig Cafe med gløgg og æbleskiver. 

Smukt Luciaoptog kl. 14.00 med pigerne fra Sankt Mariæ Skole 

Rundvisning kl. 11.00 – 12.30  – 14.45. 

På gensyn til julehygge med Gildepigerne! 
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 Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 
 
Kære gildemestre. 
 
Fra 29. juni til 2. juli 2017 skal der være DGI Landsstævne i Aalborg. 
Til afvikling af dette er der brug for 3.000 – 4.000 frivillige – 50.000 timer. 
Arbejdsopgaverne kan bl.a. være: 

• Brandvagter – morgen-, dag-, aften-, nattevagter – samaritvagter 
• Udlevering af mad 
• Bemanding – festområde og oprydning 
• Indkvartering – værter på skoler og camps 
• Praktiske hænder – opsætning og nedtagning 
• Parade – åbning og afslutning 
• Billetkontrol 
• Vejvisning 

(For så vidt indkvartering og opsætning/nedtagning er disse opgaver nok så store, at vi 
ikke vil byde ind herpå). 
 
For hjælpen udbetales 40 kr. pr. time pr. person. Derudover får vi bespisning 
under vagterne, T-shirt og ikke mindst en god oplevelse. 
 
Vi ser det som en mulighed for, at der kan tjenes penge til de enkelte gilders 
hjælpekasser. 
 
Vi har således tilmeldt Sct. Georgs Gilderne i Aalborg som en forening, der er villig til at 
udføre en eller anden form for arbejde i forbindelse med landsstævnet. 
 
I slutningen af november vil vi fra DGI få besked om, hvilken opgave/opgaver vi får tildelt. 
Derfor er det vigtigt for os at vide, hvor mange gildebrødre, der vil deltage, idet vi på det 
tidspunkt skal oplyse om, hvor mange frivillige, vi kan stille med. 
 
Meddelelse om antal gildebrødre, der kunne tænke sig at deltage, bedes givet 
til: 
Lis Andersen, 10. gilde (SGK) – email lunen1945@gmail.com tlf. 4086 2446 
eller  
Gull-Maj Cordes, 9. gilde, - email g-cordes@stofanet.dk tlf. 2731 3540 
inden 10. november. 
 
Honoraret for det frivillige arbejde, vil vi sørge for, bliver udbetalt til de enkelte gilders 
skatmester i forhold til de timer, gildernes brødre har arbejdet.  
 
Vi håber, rigtig mange gildebrødre vil være med. 
 
Mange gildehilsner 
Lis og Gull-Maj 
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Nyt fra gilderne 
 

1. Gilde  
 
Den 1. oktober drog 12 gildebrødre fra 1. gilde afsted på vores årlige gildeweekend. Turen 
startede på Dronninglund Kunstcenter, som var lukket lørdag, fordi der skulle være 
fernisering om søndagen. Det forhindrede dog ikke arrangerende gruppe i at få fat i Peter 
Hvid Jensen, formand for bestyrelsen, til at komme og fortælle om kunstcenterets 
tilblivelse og åbne udstillingen for os en dag før ferniseringen. Hele centret var fyldt med 
Maria Dubins store abstrakte malerier alle forestillende farvestærke fabeldyr. Alle skoler i 

Rebild kommune har et 
af billederne hængende 
og det er første gang de 
alle er samlet i een stor 
udstilling. 
Herefter drog vi til 
Rosenholt 
Spejdercenter, vejret var 
sensommer og vi nød 
Hans-Jørgen Ottosens 
bagekunst udendørs, 
mens Finn Bramsen via 
mobilos fik åbnet for 

jordvarmen i hytten. Herefter stod den på kulinariske nydelser, alle fremstillet helt fra 
bunden under kyndig vejledning fra HJO. Igen i år blev vi underholdt at Villy Fogs dejlige 
harmonikaspil. En megafin weekend. 
 

2. Gilde 
 
Den 14. september havde 2. gilde den årlige biografaften. 
Aftenens film var Kvartetten, som handlede om et 
kunstneralderdomshjem for pensionerede sangere og musikere. 
Rollerne blev bl.a. spillet af gode skuespillere som Maggie Smith 
og Michael Gambon og Billy Connolly. 
Filmen var en amerikansk spillefilm om Parkinsons sygdom og 
sammenhold, men også kærlighed.  
 
20 glade gildesøstre blev mødt med billetsalg samt konduktør, 
som viste alle på plads på de nummererede pladser. 
Som det hører sig til, blev der serveret slik, popcorn og 
sodavand under forestillingen. 
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Efter forestillingen stod menuen på kaffe og the med hjemmelavede boller med pålæg. - 
Som altid når 2. gildes piger mødes, gik sangen lystigt. 
Alle var enige om, at det havde været en rigtig god aften og en dejlig film. 
 
  

2. Sct. Georgs efterårsgildehal den 11. oktober  
 
Til 2. gildes efterårsgildehal havde vi besøg af Knud fra 7. gilde, og dermed havde vi også 
den glæde, at Betty også deltog i vores gildehal. Det var dejligt at se dem begge to igen. 
I gildet har vi tradition for, at en ”gammel” gildemester holder talen denne oktoberaften, og 
denne gang var det Ritas tur, og hun fortalte bl.a.: 
”Lars Lilholt skriver i et digt: 
”Kære øjeblik tøv en kende 
du er så ufattelig smuk. 
Kære øjeblik kan du nænne 
at gå videre med ophør og suk,  
Når jeg ved, du vil være tilstede 
i en have, hvor æbletræet gror. 
I min sjæl er der bygget en rede, 
hvor du bor, hvor du bor”. 
”For mig betyder det, at vi skal glædes over de 
mange gode øjeblikke, vi oplever. De øjeblikke 
som, at vi sammen har løst en fælles opgave, det 
være sig et godt gildemøde, en dejlig udflugt, en 
god koncert, en veloverstået tombola, være sammen med sin familie, en dejlig sommerdag 
ved stranden, eller en stille aften med et tændt stearinlys, ja. når vi tænker os om, oplever 
vi mange dejlige øjeblikke. 
Men gode øjeblikke er ikke kun der, hvor vi forventer, at det bliver godt. Gode øjeblikke 
kan opstå, når vi mindst venter det eller også på trods af det, vi forventer. Carpe diem 
siger den gamle romerske digter Horats, og det betyder: ”Grib dagen” eller Lev livet i dag 
uden at tænke over morgendagens bekymringer. 
At gribe dagen betyder, at der også kan komme gode øjeblikke ud af ting, hvor man ikke 
forventer det. Vi kender det alle sammen. Man vågner en morgen og tænker, at det vi skal 
i dag, det er da ikke til at grine af. Eller vi sidder og skal til en fest, vi hellere havde været 
fri for, men altså vi er lidt nødt til det, og så bliver det alligevel en god oplevelse, 
interessant eller morsomt. Hvad gjorde, at noget jeg ikke så frem til eller havde de store 
forventninger til alligevel blev en god oplevelse? Det gør det altid, når der er mennesker, 
som beriger mig, og som jeg kan tale med med glæde uanset, om vi kender hinanden eller 
ej. Det er ikke altid, vi forstår at gribe øjeblikket. Nogle gange bliver de ting, vi skal til, lige 
så kedelige og trælse, som vi havde forestillet os. Hvad kan vi gøre for, at livets øjeblikke 
bliver som Lilholt skriver ----en have? Vi kan beslutte os for at være berigere og når vi 
bliver anbragt i situationer med andre mennesker – kendte eller ukendte – så se på 
mennesket over for med interesse – ikke med fordomme eller fordømmelse – men med 
nysgerrighed og interesse. Hvad kan du fortælle? Hvad kan jeg fortælle? 
Så ender det oftest med, at vi får gode øjeblikke, hvor vi går rigere derfra, end vi kom. 
Jens Rosendal har skrevet: 
”At livet det er livet værd, 
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på trods af tvivl og stort besvær, 
på trods af det der smerter 
og kærligheden er og bli´r, 
og hvad end hele verden si´r, 
så har den vore hjerter….” 
Selvom vi ikke altid forstår verdenen og mennesker omkring os, så er det, som det er. Vi 
må acceptere, at livet ind imellem kan være mindre spændende, men så er det godt at 
vide, at livet kan overraske os på de mest berigende måder. 
Når vi en aften har haft en hyggelig stund i hinandens selskab, giver det hverdagen et løft, 
så ting der er tunge, bliver lettere at bære. Vi kan snakke, grine, græde og tie i et varmt 
fællesskab, og det er det, som gør at – ”Livet det er livet værd””. 
 
Vi skulle også denne aften fejre Bennys 40 års jubilæum. 
 
Birthe holdt 5 min Sct. Georg, og fortalte:  
”Jeg læste for nylig en artikel om tid, den satte noget i 
gang. En amerikansk fysiker har sagt: ”Tid er en 
afgørende faktor til styring af menneskers affære, men den er 
også en af de mest uhåndgribelige. Tiden er en illusion, 
for vi skaber konstant tiden med vores tænkning”. En 
anden har sagt; ”Tid er naturens metode til at undgå, at 
alting sker på en gang”. 
Disse citater er for højtsvævende for mig, jeg tænkte 
tilbage, på da man var barn, - hvor var der lang tid til jul og 
ens fødselsdag, nu kommer begge dele lidt for hurtigt efter 
hinanden.  
Mange af os her, kan se på vores børnebørn, hvor hurtigt 
tiden går. Man synes lige, man har løftet dem op af den 
høje stol, og nu står der en langlemmet teenager. 
Alt det med tiden, kan vi ikke gøre noget ved. Vi skal nyde tiden. Vi skal nyde at være 
sammen her i 2. gilde, enten det er til en filmaften, gildemøder, gildehaller, eller at vi 
arbejder sammen om vores tombola, og glæde os over, at vi kan dele penge ud til 
foreninger, der bruger dem godt. 
Tilbage til tiden – Benny Andersen har skrevet: ”Vi har 12 ure i huset, alligevel slår tiden 
ikke til”. 
Eftergildehallen blev ledet af Rita, og vi fik besøg af Team 
Tvilling, i form af tre friske unge mennesker, som fortalte om 
deres forening: 
 
”Foreningen Team Tvilling Nordjylland, er en afdeling af 
Foreningen Team Tvilling, hvor formålet er at aktivere 
handikappede i almen sport og nedbryde tabuer omkring det 
at være handikappet.  
Det hele startede op i København af tvillinger Steen og Peder 
og har i takt med efterspørgsel nu spredt sig til Nordjylland. 
Team Tvilling stræber efter at sprede glæde og livsenergi hos 
handikappede, møde dem i øjenhøjde og lade dem deltage i 
sportsaktiviteter på lige vilkår med personer uden fysiske 
handikap. For dem handler det om at nedbryde den 
berøringsangst, som mange mennesker har over for 
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handikappede. De vil vise almindelige mennesker, gennem rummelighed og ikke mindst 
åbenhed, at det ikke er forfærdeligt at være handikappet. Der er en masse sjov og glæde i 
livet, og det opnår man sammen. 
Når Foreningen Team Tvilling Nordjylland deltager i diverse løb landet over, er det for at 
vise og inspirere andre til at gøre det samme, og tro på at det er muligt”.  
Til sidst uddelte vi en donation til deres videre arbejde. Det var en dejlig og positiv 
oplevelse at se sådan et engagement og glæde ved det, de laver. 
 
En rigtig dejlig og berigende aften i 2. gilde igen. 
 

6 Gilde 
 
Den 4. oktober samledes 26 gildebrødre fra 6 Gilde til gildehal i Gildeborgen. Vi fik 
desuden besøg af 2 gildebrødre fra 7 gilde, der som vanligt havde til opgave at sælge så 
mange andespil lodder som muligt. Da det jo går til et godt formål, håber vi de var tilfredse 
med salget.  Ingrid Strandsbjerg holdt en dejlig GM tale med udgangspunkt i de Olympiske 
Lege og vores stolthed over den danske indsats. Videre til det danske foreningsliv, hvor 
meget det betyder for kontakten mennesker imellem, både unge og gamle. Hvad med 
gilderne? Vi er jo også en forening. Facebook?  Kan vi i gilderne leve op til dette og fange 
de unges opmærksomhed så meget, at de vil blive medlemmer hos os ??? Ingrid bad os 
lytte til ”New Wold in the morning” mens vi så tænkte på, hvad vi hver især kunne gøre i 
fremtiden- eller bare i morgen. Ingelise Bach holdt 5 min Sct. Georg over årstidernes 
skiften. Det er som med alderen, vi kan ikke stoppe det. Det ønsker vi heller ikke. 
Efterfølgende sang vi ”Septembers himmel er så blå”. Efter gildehallen gav Bjarne 
Adamsen et glas ude i forhallen i anledning af sin 80 års fødselsdag i august. 
Efterfølgende blev han fejret i eftergildehallen med dejlig mad, sang, taler og gaver, så vi 
havde en rigtig fornøjelig dejlig efterårsgildehal. 
 
 

8. Gilde 
 
Stavherold Søren bød gildeledelsen, gæster og gildebrødre velkommen. 
Gildemesteren startede med sit indlæg og gav så ordet til Hugo til 5 min. Sct George. Han 
talte over emnet om den nye digitale verden på godt og ondt. 
Gildeloven blev læst af Helge. 
Vi sang de 2 sædvanlige sange samt "Nu falmer skoven trind om land". 
Da der ikke var nogle meddelelser til Gildehallen, sluttede gildemesteren Gildehallen. 
Vi skulle have hørt noget musik, men det gik lidt i vasken pga. tekniske problemer. 
Vi gik til bords og fik traditionen tro brunkål med flæsk og pølse og dertil diverse 
drikkevarer. 
Under kaffen kom der 2 mand fra 7. gilde og solgte lodsedler til deres andespil. 
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9. Gilde 
 
Mandag den 19. september afholdt vi gildehal. 
Gildemester Elsa Berglund havde været til to bryllupper denne sommer, og til begge 
vielser omtalte præsten Paulus 1. brev til korintherne, kapitel 13, som slutter således:  
Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre; men størst af dem er kærligheden. 
Det har givet inspiration til gildemestertalen. 
Tro – En busreklame spurgte i foråret århusianerne ”hvorfor tror man på en gud?” Et 
dagblad stillede spørgsmålet videre til kendte danskere, bl.a. Peter Bastian, som kommer 
fra et socialistisk barndomshjem og er fysiker. Hans svar på, om han troede på en gud, var 
i mange år et nej, indtil han en dag stillede sig selv det modsatte spørgsmål, om han 
troede, at der ikke er nogen gud. På enmandsekspeditioner i Grønlands og Laplands vilde 
natur havde han oplevelsen af aldrig at være alene og fik kontakt til en dybde i sig selv og 
blev nødt til at bruge det største af alle ord, og det er Gud. 
Håb – En forventning om noget glædeligt, der vil indtræffe i fremtiden, uden der foreligger 
en sikkerhed herfor. Når alt ser sort ud omkring en, så håber man, at ”i morgen bliver 
alting bedre”. Og det gør det heldigvis ofte. 
Men størst er kærligheden – Den er så vigtig, for uden kærlighed har livet ikke værdi. 
Der findes mange former for kærlighed, til forældre, søskende, bedsteforældre, venner og 
veninder. Måske dukker ”prinsen på den hvide hest” op og forelskelse bliver til kærlighed, 
som man håber, må vare til døden os skiller. Desværre går det ikke altid sådan med en 
skilsmisse procent på 50. Heldigvis finder nogle kærligheden igen efter en skilsmisse eller 
et dødsfald. 
Inger Jensen holdt 5 min. Sct. Georg, som handlede om livskvalitet og sommerens 
oplevelser med familien. 
Inden eftergildehallen gav Jytta et glas rødvin i anledning af guldbryllup. Henrik Larsen fra 
7. gilde var på besøg for at sælge lodder. Menuen var en buffet, og 8. gilde var 
serveringshjælp. Der var en god snak og forskellige historier blev fortalt i løbet af aftenen. 
Næste gildehal er 8. november. 
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10. Gilde 
 
Onsdag den 28. september afholdt10.gilde et 
gildemøde i Gildeborgen. 
Vi fejrede Mikkelsaften med et lille glas mjød og en 
hjemmebagt kommenskringle.  
2.gruppe, som stod for arrangementet, havde fået Niels 
Voss Hansen til at fortælle om Christian Den Fjerdes 
Laug. Det blev en rigtig sjov og spændende aften, hvor 
Niels førte os med gennem Laugets historie, lige fra 
Laugets begyndelsen i 1942, hvor det blev stiftet af 
nogle mennesker i Duus`s Vinkælder, frem til hvad 
Christian Den Fjerdes Laug står for i dag.  
Der var rigtig mange sjove anekdoter og gode historier om Lauget – en blandet fortælling 
om morskab og Laugets godgørenhed, som Niels fortalte med stor indlevelse. 
Det blev en rigtig god og hyggelig aften, som blev afsluttet med kaffe og rullepølsemadder. 
 

12. Gilde 
 
Dejlig fødselsdags gildehal, med deltagelse af Poul  Christian Bach og Flemming 
Markussen fra 7.gilde,  der som sædvanlig havde lodder med til andespillet. 
Minna Krægpøth holdt 5 min. Sct. Georg, et tilbageblik omkring hendes spejdertid, først 
som blåmejse, senere patrulje assisten og om turen til Bornholm, hvor de overnattede  på 
høloftet sammen med rotterne, og tøjklemmen der hang i en snor, til brug når man skulle 
på dasset. 
Anne-Maries gildemester tale tog udgangspunkt i ”Kommunikation før og nu”. 
Dette, at man ikke kan være sikker på, at man får en hilsen på selve fødselsdagen, eller 
de søde julehilsner, det har altid været hyggeligt i juledagene at sidde og hygge sig med 
hilsner fra venner og familie.  I dag foregår al kommunikation mest på de digitale medier. 
A.M. tænkte tilbage på den tid, hvor kæreste brevene blev skrevet med sirlig håndskrift , 
og gemt  så man flere år efter kunne tage dem frem og mindes. 
Herefter gik vi ind til et festligt bord med Wienersnitzel og diverse vine, skønne sange og 
taler. 
Endnu en festlig aften i selskab med dejlige gildebrødre. 
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Kulturlauget 
 

Kulturlaugets arrangement i oktober var et besøg på Nordjyske. 
Vi blev modtaget af vores fremviser, en venlig, dygtig ung dame. Først blev vi inviteret ind i 
et lokale, hvor der var dækket op til os, Nordjyske var vært til kaffebord med lækker kage.  
Da vi havde nydt det, gik turen ind til receptionen. Aalborg Stiftstidende blev stiftet i 1767, 
og huset blev bygget i 1976. Det er i dag en Medie- platform. 
Der er i huset ansat 500 personer, men når man tager alle med fra hele mediehuset med 
de forskellige afdelinger og budene, er der 3.000 i alt. 
Der er også fin kunst på væggene, som bliver udskiftet en gang om måneden. 
I kundeservice sidder der et par damer, der tager sig af alle henvendelser til avisen. 
Vi så redaktionen, hvor journalisterne havde travlt med at skrive deres artikler, som skal 
være klar til kl. 23, hvor avisen går i trykken. Journalisterne er delt i 3 forskellige grupper: 
Nyheder, sport og kultur 
Det var også spændende t se TV studiet, hvor Nordjysk Tv går i luften. Der bliver ikke 
sendt live, det er optagelser taget tidligere. 
Radiooptagelserne bliver ikke mere gemt på Cd. Men på Light Stream. Dog er alle de 
tidligere cd´er gemt. 
Nordjyske er også online og benytter de digitale medier: Facebook, Tvitter osv. 
I teknikrummet klipper og klister de tingene sammen. 
Trykkeriet er også imponerende, der bliver trykt 78.000 aviser i timen. 
Avisen går også meget ind for økologi, i pakkeriet går alt affaldspapir til genbrug. 
Nordjyske distribuerer også Politiken, Jyllandsposten. BT. og Berlingske. Desuden 
forskellige bogpakker og breve. 
De forskellige aviser bliver pakket i bundter og skal være hos Nordjyske kl. 1, hvor 
vognmændene er klar til at køre. 
Det var meget spændende at være rundt og se det flotte Mediehus., ikke mindst fordi vi 
havde en meget kompetent rundviser, der havde en meget stor viden. 
Efter rundvisningen mødtes vi igen i det første lokale, hvor der var forskellige spørgsmål. 
Derefter takkede Karen Kjær vores rundviser for en spændende aften, og vi kunne alle gå 
hjem med en meget større viden om Nordjyske. 
 
 

Sangerlaugsaften 5. 10. 2016 

Laugsmester var optaget andetsteds, så skatmester bød velkommen, efterfulgt af vores 
kendingsmelodi og ”Oktobersangen”. 
Jens Erik Strudsholm, vores pianist, stod for aftenen.  Temaet var Giro 413, et mangeårigt 
radioprogram med ønskekoncert, som vi vist alle kender. 
Vi indledte med ”Græshoppen og valmuen”, der i 1952 blev sunget af den så kendte Lily 



18 
 

Broberg.”Vildandens sang”, som så gribende dengang blev sunget af Lulu Ziegler, var 
næste valg. 
Hans Kurt dannede i mange år par med Else-Marie. Han skulle have været operasanger, 
men sådan gik det ikke. Nummeret vi sang var ”Tørresnoren” af Siegfried Pedersen. Hans 
Kurts var også med i ”En søndag på Amager” og derfra sang vi ”I Kongelunden”. 
Historien om Farinelli dannede baggrunden for næste nummer, for næste sang blev 
”Livets glæder”, bedst kendt da den blev sunget af den så kendte Poul Bundgaard. 
I ”Mød mig på Cassiopeia” sang Bodil Kjær ”Musens sang” og lige så gjorde vi. 
”Jens og Sofie”, en sang fra en gammel dansk film fra 1940 ”Sørensen og Rasmussen”, 
dengang sunget af Marguerite Viby, og denne gang sunget af os. 
1930erne sprudlede med revymelodier og en af dem var ”Manden på risten” fra 1936, hvor 
den blev sunget af Carl Alstrup i Apollorevyen. 
I 1930 sang Olga Svendsen ”Nyboders pris” i Scalarevyen, den blev næste valg. 
Næste valg var ”Mariehønen” fra 1954, dengang sunget af Ib Schønberg i Cirkus Ib. 
Erik Påske var en meget hyppig gæst i Giro 413 og ofte med ”Med Amor som blind 
passager” fra 1958. 
I 1972 sang Birgitte Grimstad ”Samarkand”, en meget smuk sang. 
Inger Lauridsens 90 års fødselsdag blev fejret med ”Glitrende hav” 
I 1940 sang Lulu Ziegler ”To mennesker der mødtes” skrevet af Helge Kjærulff Schmidt. 
Efter kaffepausen stod det som vanligt på vores Ønskekoncert. 
Først blev vi fortalt om Giro 413s historie og de katastrofale følger det fik, da man flyttede 
programmet fra P4 til P5 på Dabradioen. 
I vores egen Ønskekoncert blev følgende sange sunget: 
”Livstræet”, ”I Danmark er jeg født”, ”Løft dit hoved du raske gut”, ”Sensommervise”, 
”Waltzing Mathilda” og ”Vennesangen”. 

Laugsskriveren sagde godnat og tak for aftenen med ”Lær mig, nattens stjerne” 

HUSK:  

Tværgildearrangement i Sangerlaugs regi den 2. november. 

ALLE ER VELKOMNE 
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Tekla Nielsen 

 

2. Gilde har mistet Tekla Nielsen, Tekla døde torsdag den 20.okt.efter et par indlæggelser 
på hospitalet, og det klarede hun ikke, Tekla var blevet et meget lille og skrøbelig 
menneske, trist for hun ville virkelig livet, men det ville åbenbart ikke hende. 

Tekla fulgte med i gildets trivsel, hun kom til vore møder i gildet, ligeledes deltog hun i 
gruppemøder, hun interesserede sig for hvad der foregik. 

Hun var i mange år blåmejseleder i Skansetroppen i Nørresundby, hvor hun var meget 
afholdt blandt pigerne, senere gjorde hun også, sammen med hendes mand Knud et stort 
arbejde for troppen, bl.a. med at hjælpe med deres juletræssalg. 

Hun vil blive savnet. 

Ære være hendes minde 

Ulla Væver, Gildemester 

Medlemsrapport. 
 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
Pr. 27.11.2016 

 
Dødsfald: 
2. gilde 

Tekla Nielsen 
Vesterbrogade 9 

9400 Nørresundby 
20.10.2016 
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Fondspenge til spejderne 
 
Læge Richardt Raetzels Mindefond har den 7. oktober - datoen for clearingmordet på 
læge Richard Raetzel - uddelt to donationer på hver kr. 4.000 til spejderne. 
 
Klarup Gruppe som anerkendelse for den indsats der udvises for forsat at udvikle og 
udbrede kendskabet til spejderbevægelsen i lokalområdet i og omkring Klarup til gavn for 
børn og unge samt at denne indsats må føre til en vækst i gruppen på alle alderstrin. 
 
Nørresundby spejderne som påskyndelse for det stærke og målbevidste spejderarbejde 
som på alle plan udføres i gruppen og som har resulteret i en medlemskreds på over 100 
spejdere fordelt på alle alderstrin. 
 
Richardt Raetzels Mindefond 
Kaj Palsgaard Andersen 
8. Gilde 
 
 
 
 

 
  

 

Richardt Raetzels Mindefond 

Denne fonds formål er at støtte arbejdet blandt spejdere i 
Nordjylland, specielt i Stor Aalborg. 
 
Fonden er stiftet i 1944 til minde om Divisionschef, 
gildebroder og læge Richardt Raetzel, der blev myrdet af 
tyskeren 7. oktober samme år. Det var fru Thora Schiøtz-
Christensen det tog initiativ til stiftelsen af Mindefonden, 
og det blev spejderkammeraten Alf Schiøtz-Christensen, 
der førte tanken ud i livet - og samtidig de første mange 
år var formand for Fondens bestyrelse. 
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Opslagstavlerne i dagligstuen 

 
Under mottoet ”Giv Sol og Sundhed til en Aalborgdreng” etablerede Sct. Georgs Gildet 
i Aalborg den første sommerlejr i 1941 henholdsvis i Haubro Ungdomsskoles feriehus ved 
Ullits Strand og D.U.H.’s Storedalsmølle i Binderup, hvor der hver for sig var plads til 60 
drenge. 

Baggrunden var, at der med Storgildeledelsens godkendelse var dannet ”Sct. Georgs 
Gildernes Hjælpe-komite” med gildebroder Knud Wold, fra gildet i København, som 
formand. Det var komiteens formål at få de enkelte gilder til at yde et hjælpearbejde for 
ubemidlede børn og arrangere sommerlejre for disse, da man kunne forudse, at mange 
børn, på grund af de herskende tilstande, ikke ville komme ud i naturen. Johan Asmussen, 
fra gildet i København, holder i Danmarks Radio, torsdag den 3. april 1941 et foredrag, 
hvor han fortæller landets lyttere, at landets Sct. Georgs Gilder er i gang med at oprette 
sommerlejre over hele landet for danske børn. Han siger blandt andet: ”Hånd i hånd med 
den bølge af kærlighed til vor konge, vort land og vort folk, som i disse tunge tider har 
grebet os alle, går en følelse af PLIGT – forpligtigelsen overfor FORTIDEN og 
forpligtigelse overfor FREMTIDEN. Vort lands fremtid er BØRNENE – og vore 
fornemmeste pligter gælder de danske børn, deres legemlige og sjælelige velfærd, deres 
legemlige hærdning mod tidens savn og farer”. Johan Asmussen får også under 
foredraget lejlighed til at fortælle, hvad Sct. Georgs Gilderne er og står for. 

Aalborg-gildet tager straks fat på opgaven og under Villy Løvgren Frandsens dynamiske 
ledelse afholder man allerede, godt en måned senere, den 7. maj 1941 i restaurant 
KILDEN den første af de senere så kendte ”Kildefester”, som har det formål at skaffe det 
nødvendige økonomiske grundlag for afholdelsen af sommerlejrene. Denne ”Kildefest” gav 
et overskud på 5.000 kroner. I samarbejde med ”Børnenes Kontor” fandt man frem til 120 
drenge, i alderen 9-13 år, som alle trængte hårdt til et ferieophold. Aalborg kommune 
stillede sig velvillig og betalte togbilletterne, skaffede smørrabatkort og lånte tæpper og for 
gode ord og betaling blev der anskaffet skjorter og benklæder, da en del af drengenes tøj 
mildest talt var i en dårlig forfatning. En af byens sportsklubber stillede velvilligt 
sportsrekvisitter til rådighed.  

Lejrene var opbygget efter patruljesystemet. Hver patrulje sad ved samme bord med 
navn og farve og med drengenes navne på en tavle. Her noteredes stjerner for gode 
præstationer og cirkler for uheldig opførelse. Drengene gik vældig ind for ideen, og 
”patruljeånden” var helt i top. Drengene blev vejet ved ankomst og afgang, og man kunne 
glædeligt konstatere, at alle havde taget mellem 3 og 8 pund på. At lejrene også, uden 
nogen form for propaganda, gav til resultat, at nogle af drengene fattede så meget 
interesse for spejderarbejdet, at de kom til at danne grundstammen i den af Børge Thuen 
startede Johan Rantzau Trop, var alle anstrengelserne værd. 

Jess Jessen smalfilmede begge lejre. Den blev blandt andet vist på Hjælpe-komiteens 
møde i Odense i september 1941, hvor den gjorde stor lykke. Det nævnes i referatet fra 
mødet, at filmen fortjener at ses rundt i gilderne, idet den ikke alene viser, hvorledes 
Aalborg Gildet økonomisk har skaffet en mængde fattige drenge et velfortjent ferieophold, 
men tillige er et vidnesbyrd om den indsats, der af en del gildebrødre blev gjort for at dette 
kunne realiseres, idet lejrene udelukkende blev ledet og passet af gildebrødre. 

Man skulle ikke næste år komme til at holde sommerlejre i Ullits Strand og 
Storedalsmølle ved Binderup for en lørdag eftermiddag i midten af august 1941 blev Alf 
Schiøttz-Christensen ringet op af skovrider Jens Hvass, som fortalte, at traktørstedet 
”Madumsøhus”, som ligger i den østlige ende af Madum Sø, var ved at blive solgt til Det 
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nazistiske Ungdomskorps, som ønskede at bruge stedet som skole og skovene der 
omkring til øvelsesterræn. Alf og Jens var begge enige om, at dette skulle forpurres, men 
det hastede, ejeren forlangte 25.000 kroner, og der var kun 3 dage til at betænke sig i. Alf 
gik til Solaf (Hans Olaf Utoft Hansen), der, som sagfører, var vant til hushandler. Alf og 
Solaf indkaldte til hastemøde med nogle gildebrødre. På dette møde var der sympati for at 
købe stedet, og alle var rørende enige om, at Aalborg-gildet trængte til at få eget hus, hvor 
man kunne henlægge de ferielejre for ubemidlede Aalborg-børn, som gildet var gået ind 
for at afholde.   
 For at gøre historien kort, lykkedes det Aalborg-gildet ved en storstilet indsats 
at samle de fornødne økonomiske midler, blandt andet kunne man tegne sig for et 
kontingent på 10,00 kroner årligt. Alle der bidrog med 100 kroner og derover kunne blive 
livsvarigt medlem af ”Madumsøhus”. Den endelige købekontrakt, som var på 27.000 
kroner, altså 2.000 kroner mere end oprindelig, er dateret den 12. oktober 1941. Der blev 
udarbejdet planer for indretningen af Madumsøhus til dets formål, og forud lå et 
kæmpearbejde for gildebrødrene for at få det færdig til den første sommerlejr den 28. juni 
1942. 
 I de følgende 17 år blev der hvert år afholdt sommerlejre i Madumsøhus, 3 
drengelejre og 1 pigelejr, og mange gildebrødre brugte i de år deres sommerferie på at 
give Aalborg-børn ”Sol og Sundhed”. I 1959 måtte man se i øjnene, at behovet for 
sommerlejre ikke var som i 1941, samtidig var gildebrødrenes arrangement og lyst til at 
være ”legetanter og legeonkler” aftagende. Endvidere stod Madumsøhus overfor en 
gennemgribende og kostbar istandsættelse, hvortil der ikke var midler. 

 Det blev derfor besluttet på en generalforsamling i Gildeborgen, lørdag den 
12. december 1959, om end med beklagelse, at sælge Madumsøhus til skovarbejder 
Holger Bundgaard for 23.000 kroner, altså 4,000 under den oprindelige købssum i 1942. 
Beløbet indgik i ”Madumsøhus Fonden” og årets rådighedsbeløb herfra blev anvendt til 
støtte for upolitiske ungdomskorps i Stor-Aalborg, dog efter forudgående ansøgning. 

I en kronik i Aalborg Stiftstidende, lørdag den 30. september 1995 fortæller forfatteren 
Erik Nørgaard om den oplevelse han havde som feriedreng i sommeren 1943 på 
Madumsøhus, og om hvordan han blev gul spejder under 2. verdenskrig. En begivenhed, 
som han fortæller, fik afgørende betydning for hans liv. Hvilket blandt andet kan læses i 
hans bog ”Det skæve Hus”. Blandt 
meget andet fortæller han, at det var 
uventet, at de gamle gule spejdere ikke 
var, som de voksne han ellers kendte. 
De var velsoignerede, ædruelige, 
venlige og talte pænt. De lyttede til, 
hvad man sagde. De var pæne på en 
ordentlig måde. Han oplevede også for 
første gang, at voksne mænd brugte 
underbukser, noget han aldrig havde 
oplevet før, og at de klædte sig om, når 
de gik i seng. Tog fin pyjamas på, noget 
han kun kendte fra Daells Varehus’ katalog, men ikke havde forestillet sig som noget, der 
blev brugt i praksis. 

Jørgen Orlien  De historiske Samlinger, Gildeborgen, Aalborg  
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Museet har for første gang lavet en kalender, som omtaler 
forskellige Jamboretter alle afholdt i det nordjyske. Ligeledes 
omtales Jamboretternes opståen. 
Kalenderen kan købes hos Nordjysk Spejdermuseum for kr. 30,-. 
Desuden kan du finde os på Facebook, når du vil følge med i vore 
aktiviteter. 
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Fødselsdage i november: 
 

Dato:               Gilde: 
03.  Signe Vinther Nygaard              6. 
06.  Harry Vilmar, 95 år                  7. 
06.  Søren Boelsmand                     8. 
07.  Hanne Lundgren                       6. 
07.  Birthe Nielsen                           12. 
10.  Finn Christensen,85 år           6. 
11.  Claus Meyer                              8. 
13.  Niels Erik Franck                       8. 
17.  Søren Egholm Sørensen           8. 
18.  Kaj Palsgaard Andersen            8. 
20.  Kamma Jensen, 90 år              9. 
24.  Rita Lykke Ekstrand                 12. 
25.  Hanne Dam                                2. 
26.  Margit Kammer                          6. 
28.  Margit Kjær Nielsen,                10. 
28. Reinhardt Rasmussen,75 år      1.  
30.  Aage Schmidt Pedersen           10. 

 
 
 
 
 
 
 

Jubilæum: 
12.11 

Kamma E. Jensen, 9. gilde, 65 år  
 

13.11.  
Hans Jørn Husum, 1. gilde, 25 år,  

19.11.   
 

René Nilles, 7.gilde 40 år 
 

27.11.   
Annie Sperling, 10. gilde, 25 år 

 
 
 
 
 

Arrangementer i november: 
 
Dato:                                         Gilde: 
01. Gildemøde                                6. 
02.  Sangaften             Sangerlauget 
06. Dansk Flygtningehjælp 
07. Gildehal                                   11. 
08. Gildehal                                     9. 
09. Gildemøde                                 2. 
09. Kulturlauget 
10. Gildemøde                                 8. 
14.Gildemøde                                 10. 
15. Gildehal                                      1. 
16. Gildemøde                                  5. 
17. Gildehal                 Fjerritslevgildet 
17. Stadsgilderådsmøde                 SGL 
22. Gildemøde                                  7. 
24. Fredslyset, Honnørkajen               
24. Gildemøde                                 12. 
26. Julemarked i Klosteret                11. 
30. Sangaften    Sangerlauget 

 
 

 
 
 

 
Til lykke til alle 

jubilarer og fødselarer 
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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 

Annie Sperling 
Kronosvej 89, 9210 Aalborg 
e-mail: annie@sperlings.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: 
PR- og aktivitetsudvalget 

 
 

 
 

Deadline for Gildeposten,  
nr. 8, december/januar 2016/2017 

 
 

Mandag, den 28. november 
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• Altid gode og friske råvarer af høj kvalitet  
• Dansk kvalitetskød - udskåret i butikken  
• Inspirerende ideer og opskrifter  
• Mad ud af huset  

 

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

Nørresundby Guld
Brotorvet 1, 9400 Nørresundby

Telefon 9817 2745
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