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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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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 
Det er vist ikke ret ofte, at en gildebroder på 73 kan fejre sit 50 års gildejubilæum. Men det 
er faktisk det, der sker for Svend Erik Jensen, 1. Gilde. Han kan her i januar fejre sit 50 års 
jubilæum. Gildets skriver har haft en samtale med Svend Erik og prøver her at tegne et 
portræt af Svend Erik. 
Svend Erik er et meget aktivt forenings menneske. Her vil jeg dog mest skrive om 
spejderen og gildebroderen. Spejderen "Svenne fra Sæby”. Var medlem af 1. Sæby Flok 
og Trop under DDS fra 1950 til 1962, hvorefter han blev indkaldt til Forsvarets 
Intendanturkorps. (I øvrigt mangeårigt medlem af Intendanturforeningen). Under sin 2 
årige soldatertid i København var han tilknyttet en spejdergruppe i Kastrup. I 1966 blev 
han optaget i Sct. Georgs Gildet i Sæby, og var her med indtil han flyttede til Aalborg.  
Efter nogle sonderinger valgte han at blive overflyttet til 1. Gilde. Det skete i november 
1967. 
Svend Erik har altid været en aktiv medspiller i gildebevægelsen. Blev hurtigt gruppeleder 
og herold. Kansler i 1971 og gildemester i 1973. Han har været gildets GIM i en del år. 
Svend Erik har også været med i landsgildeledelsen. Som vicelandsgildeskatmester 1987 
– 1993. Det der med ”vice” var ikke en suppleantpost. Det var en fuldgyldig post i 
landsgildeledelsen. – På stadsgildeplan har Svend Erik været både skatmester og 
stadsgildemester. Mesterposten havde han fra 1996 til 2000. I den periode satte han sit 
præg på Gildeborgen med flere initiativer. Bl.a. vores nuværende møblement i 
dagligstuen. Det var også i de år, at Buderup Gildehallerne blev indført. 
I 1980 var Svend Erik en af initiativtagerne til dannelsen af DDS Vestbjerg Gruppe. Han 
blev således gruppens første formand. Det var også ham, der fik udvirket, at patruljehytten 
”Troldelumsken” i Hammer Bakker blev overdraget til spejdergruppen. 
Svend Erik har i rigtig mange år været revisor i forskellige spejdersammenhænge. I 
divisioner, på Tyvdalhøj og Rævekildehytten. Også på Rosenholt holdt han øje med 
skiftende kasserere.  
I 1985 var han økonomichef på DDS korpslejr Blå Sommer i Haderslev. Svend Erik er 
tildelt korpsets hæderstegn. 
 
Ved 1. Gildes nytårsgildehal den 19. januar blev Svend Erik Jensen fejret på festlig vis. 
Af gæster og gildets brødre såvel i Gildehallen som ved eftergildehallen. Stadsgildemester 
Flemming Hansen overbragte gratulationer fra både Stadsgildet og Landsgildet. 
 
Gildemester Peter Jensens gildemestertale gav igen stof til eftertanke. Mester kom ikke 
uventet ind på de store udfordringer som flygtningesituationen giver os. Venligboerne og 
de mange landsdækkende humanitære organisationer gør en forskel for de fattigste i 
verden og for beboerne i flygtningelejrene. Desværre har vi også set en tendens i den 
modsatte retning. Nu hvor den økonomiske vækst så småt er ved at være i gang igen, er 
det særlig vigtigt, at finanskrisen ikke afløses af en værdikrise. Også terrorhandlinger i 
2015 kom Mester ind på. Men heldigvis er livet stort. De fleste stunder er da gode og 
positive. De store oplevelser og de små. Desværre har vi i 1. Gilde oplevet, at 2 
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gildebrødre er blevet ramt af svære hændelser. Noget tyder på, at de begge vil mødes til 
genoptræning i Brønderslev. Vi sender dem vores bedste hilsner. 
Hans Jørn Husum holdt 5 min. Sct. Georg, der på flotteste vis blev afsluttet med ”Fuglene 
letter mod vinden” sunget af Gruppen Tørfisk. 
Stadsgildemesteren fik overdraget øksen og fra højsædet bragte han Stadsgildets hilsen til 
1. Gilde. 
Eftergildehallen var et rigtigt nytårsbrag med jubilar, taler, gaver, talegaver, sange og godt 
samvær. 

6. Gilde 
 
Julemøde mandag, 7. december.  
Et stort og meget smukt pyntet juletræ mødte de festklædte gildebrødre i forhallen. 
Forinden havde gruppen været i sving med at arrangere spisesalen, afhentning af mad  
m.v.  Et flot dækket bord med alle julens kendetegn – bl. a. meget helt specielle bordkort  
og lidt sjov med mandelgaverne. 
Da alle - inklusive gæster- var mødt op, bød Inger velkommen og alle fik en lille 
nissepigefigur med et nummer på, som - efter kyndig anvisning - skulle bringes til at ride 
på kuvert på bordet. Efter lidt sjov med det, foreslog bordlederen at vi skulle synge en 
sang, idet Bente havde fremstillet en lille folder med 4 julesange, hvoraf en tekstet af Mette 
Madsen: ”Julens farver”. 
Julemenuen bestod af ribbenssteg med rødkål, skinke med grønlangkål og brune kartofler 
afsluttet med ris alamande, serveret af Lene.  
Alle tyggede forgæves efter en mandel!  Men da alle havde gjort det, fortalte bordlederen, 
at vi skulle se UNDER stolesæderne! Hvor vi så fandt 3 mandler forskellige steder! 
Ingrid Strandsbjerg fortalte om et brev fra vort SOS barn, med en stor tak for vor hjælp 
samt om en hjælp til opbygning af en solcellelampe. 
Derefter var der dans om træet - i næsten mørke - med sange fra det omdelte hæfte. 
Ved den efterfølgende kaffe læste Lilly – i sin sædvanlige humoristiske stil ”Hans Peters 
jul” en lidt ”dramatisk” julehistorie med indlagte passende lyde frembragt af gruppens 
medlemmer. Megen morskab! 
Derefter rottede vi os sammen i tre-mands hold for at løse diverse quisser, ordlege og  
tipskuponer - til de gamle støvede hjerner og hukommelser, med præmier til vinderne. 
Det var faktisk utroligt så fint DET gik!! 
Jørgen Orlien sluttede aftenen med at takke for et vellykket og hyggeligt julemøde. 
Næste arrangementer er:   
Nytårsgildehal den 4. januar 2016 og gildemøde den 9. februar. 
 
Nytårsgildehal mandag 4. januar. 
Tilstede var 27 gildebrødre, hvoraf 2 var gæster. 
I Gildehallen indledte Jørgen Orlien med at julen dagen efter ville være overstået, idet det 
næste dags aften vil være Hellig Trekongers aften. 
Derpå blev symbolet herpå tændt, det trearmede lys. 
Lis Andersen der repræsenterede Stadsgildet overbragte deres Nytårshilsen. 
Gildemestertalen var om Tro – Håb – Kærlighed. 
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Det var ud fra Paulus første brev til Korintherne kap. 13. vers 4-7. Ud fra de symboler vi 
omgiver os med. Nemlig Kors, Anker og Hjerte, som vi også har farver på, blå, grøn, og 
rød. De farver kan vi også aflæse i gildebevægelsen, og i det at leve livet. “Symbolerne 
bliver ved rette brug meningsfyldte og berigende”, de inviterer os til fordybelse og indleven. 
5 min. Sct. Georg ved Jessie Boye, der fortalte om en dejlig jul med samvær og mange 
materielle gaver. Det hun dog satte højest, var nogle ord, der blev sagt til hende for ca. 1 
år siden. De gav hende “noget”. Alt kan jo ikke vises frem, men det kan man 
gemme i sit “hjerte” 
Gildeloven blev læst af Hanne Skavenborg. 
Som altid var det en god Gildehal, med højtidlighed – eftertanke - påmindelser om at de 
største gaver er dem vi har gemt i hjertet, og kan tage frem når vi reflekterer. 
Eftergildehal 
Der var et glas “sprudelwasser” med vedhæftet bordkort. Og så var der en dejlig buffet. 
Senere var der lagkager. 
 

8. Gilde 
 
Nytårsgildehal i krypten i Hasseris Kirke. 
Gildemester Søren Aagaard holdt gildemestertalen. 
Gildemestertale nytårsgildehal 8. januar 2016. 
2015 var med et citat fra dronning Elisabeth et annus horribilis, fordi der skete så grufuldt 
mange forkerte ting: terror, flygtningekrise, EU-krise, Syrien. 
For præcis et år siden, 7. januar, blev vi vidne til et grufuldt terroristangreb i Paris på satire 
bladet Charlie Hebdo hvis forbrydelse i terroristernes øjne var netop at udgive et satire 
blad. 12 personer blev brutalt myrdet. 
Terrorister angreb Paris seks steder om aftenen fredag den 13. november. 130 personer 
blev dræbt, og omkring 350 er såret.  
Heller ikke Danmark gik fri. 14. februar blev to civile dræbt og seks betjente såret under 
det værste angreb på dansk jord i nyere tid.  
2015 vil vi også huske af tre grunde. Vores vantro og rådvildhed, da flygtningene pludselig 
kom hertil i et omfang, som ingen havde forestillet sig kunne ske igen. 
Den første tvivl om vores stærke nabo Tyskland kan stå distancen og holde Europa samlet 
og vital, også over for de mange flygtninge og den omsiggribende nationalisme i Europa. 
Og øjeblikkene, da det blev klart, at klimaændringer både er en daglig realitet og en 
udfordring, der kan være med til at samle verden. 
Så vidt man kunne forstå, blev klimatopmødet i Paris en kolossal triumf for 
menneskeheden, da alle verdens lande enedes om, at gennemsnitstemperaturen 
allerhøjst må stige med to grader – og helst kun halvanden – frem mod 2100. 
Så bliver det spændende at se, om Jordens klima kan reguleres på samme måde, som 
når man skruer på en termostat. Forhåbentlig lykkes det bedre end hjemme hos os, hvor 
jeg render rundt og skruer op for radiatorerne, hvorefter Fruen kommer og skruer ned. 
I vores egen verden var der også både sorger og glæder. 8. gilde mistede desværre 2 
gildebrødre ved deres alt for tidlige død. Desuden havde vi en enkelt udmeldelse. 
På stadsgildeplan har 2. halvår været præget af den store kommende beslutning. Hvad 
med gildeborgen.  
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Fornuft og følelser præger den standende diskussion. Enhver gildebroder og -søster må 
gøre op med sig selv hvad han eller hun vil.  
Jeg kan konstatere at forløbet op til den kommende afstemning med information og møder 
har været kørt flot og sagligt fra stadsgildets side. Stor ros. 
Så 2016 vil betyde store omvæltninger for gilderne i Aalborg. Ingen tvivl om det. 
 
5 min. Sct. Georg ved Ulrik Petersen 
Quo Vadis Domine, det var hvad apostelen Peter sagde, da han mødte Jesus i et syn på 
flugt fra Romerne. Hvor går du hen, Herre?  
Quo Vadis var også Temaet for en turnering i 60erne hos KFUM spejderne i Aalborg. Jeg 
var patruljefører i Panteren i troppen Cimbrerne. 
De opgaver, vi fik, havde relation til steder i Biblen. Jeg husker kun en opgave. 
Det er der, hvor en dronning ønsker Johannes Døberens hoved på et fad 
Det blev til, at vi skulle komme med patruljeførens hoved på et fad. 
Vi gik i gang med at løse opgaven. Vi var jo gode til at lave gipsafstøbninger af dyrespor, 
så forslaget gik på, at jeg skulle trykke hovedet i et fad med mudder. 
Det synes jeg ikke var en god ide. Men det næste forslag gik på, at jeg skulle have gips i 
ansigtet, så fik vi et negativ, hvorefter vi kunne støbe et positiv af mit ansigt. 
Der blev indkøbt gips, vaseline og sugerør. Efter jeg havde fået ansigtet indsmurt i 
vaseline, begyndte de at komme gips i mit ansigt, der blev ikke sparet i gipsen. 
Efter en rum tid skulle gipsen være tørt. Det var den, men de kunne ikke få den af, det sad 
fast i mine øjenlåg. Gipsen blev knækket, skåret og brækket, så der til sidst kun var to 
klumper på øjnede.   
Vi måtte en tur på skadestuen. Med et tørklæde om øjnede og en mand under hver arm 
kom vi til skadestuen. En flink sygeplejerske skar gipsen af det ene øje, men det andet 
øjenlåg var begravet i gips, så der skulle en læge til. 
Han kom og bad sygeplejersken om at tage kluden væk fra mit øje: ”Det er ikke en klud 
men gips”, sagde hun. Han blev meget forundret, men var dygtig og fik også denne klump 
fjernet. 
Jeg så mærkelig ud uden øjenvipper. Men store søster tilbød mig sine kunstige 
øjenvipper. Jeg så forfærdig ud, så jeg gik meget med solbriller. 
Quo Vadis, Ulrik, Jeg går på plads. 

9. Gilde 

Gildehal 30. november. 
Allerede i indbydelsen til gildehal den 30. november stod det klart, at det ville blive en 
særlig aften. 
Der skulle nemlig optages to piger i vores gilde, Bodil Lillienskjold og Susanne Lindemann 
Danielsen og Bente Sauers 10 års gildejubilæum skulle fejres, flere gæster deltog i 
festlighederne. 
Gildemester Elsa Berglund Simonsen indledte gildehallen med et øjebliks stilhed for at 
mindes Elly Nielsen. 
Gildemestertalen omhandlede forskellige former for fællesskab. 
FN på verdensplan, som blev oprettet for 70 år siden efter 2. verdenskrig, EU i Europa, 
som i dag har 27 medlemslande. 
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På landsplan er der rigtig mange vidt forskellige fællesskaber, bl.a. idrætsforeninger, 
fagforeninger, politiske foreninger, sportsklubber m.m. Danmark er kendt som et land med 
stor tradition for selvorganisering og driftighed med mange foreninger. Flygtninge og 
migranter anbefales derfor også at melde sig ind i en af disse foreninger, som er den 
direkte vej ind i det danske samfund og fælleskabet med danskerne. 
En væsentlig forudsætning for et godt liv er, at man deltager i gode fællesskaber, herunder 
fælleskab i gildet, som forpligter men også giver frihed til at være sig selv. 
I forpligtende fælleskab er man med, både når det er sjovt, og når det er hårdt. Vi skal ikke 
kun spørge, hvad kan jeg få ud af gildet? Men også hvad kan jeg gøre for gildet og for 
fællesskabet. Det er vi gode til i 9. gilde, og gildemesteren håbede, at de nye gildesøstre 
ville blive en vigtig del af fælleskabet. 
5 min. Sct. Georg omhandlede bl.a. minoritetsgrupper, alle de som er anderledes, men 
som har udrettet spændende ting i livet. Her nævntes H.C. Andersen, Kirkegaard og 
Skagensmalerne. Mange er pressede i vort moderne samfund og myter opstår om bl.a. 
arbejdsløse og syge. 
Hagbards kloge ord: ”Min søn, når du bliver ældre, så prøv altid at finde det bedste i folk, 
om du så skal bruge forstørrelsesglas”. 
Eftergildehallen var helt fantastisk. Snakken gik lystigt og talerækken var lang. Der var 
taler både til jubilaren og de to nye gildesøstre. Det var en stolt far, Mogens Danielsen, der 
bød sin datter velkommen i gildebevægelsen.  
Endnu en god aften i 9. gilde. 

Julemøde 17. december. 
Vi mødtes til gildets julemøde den 17. december om eftermiddagen og alle var iført den 
foreskrevne julerelaterede hovedbeklædning medbringende en pakke til spil. 
Som traditionen byder, blev der serveret æbleskiver og gløgg, kaffe 
og småkager. Der var også tid til julehistorie, sang og dans om det 
fine juletræ og til slut var der pakkespil, men ikke helt på den 
sædvanlige måde, så det blev vældigt fornøjeligt og udløste megen 
jubel. 
Alle havde en hyggelig eftermiddag. 
Til slut ønskede vores gildemester Elsa Berglund hele 9. gilde en 
glædelig jul og et godt nytår. 
Næste gang vi mødes er til Nytårsgildehal 11. januar 2016.  

Nytårsgildehal 11. januar. 
Blev festligt indledt med Radetzky marchen og sluttede med Champagnegaloppen.  
Klaus Cordes var stadsgildeledelsens repræsentant og overbragte en nytårshilsen til os 
alle med tak for det gode samarbejde i det forløbne år.  
I gildemestertalen kom Elsa Berglund ind på hvad 2015 vil blive husket for. Det er 
attentatet i Paris mod Charlie Hebdo og senere i København, det er alle flygtningene og 
migranterne, men også Dronning Margrethes 75 års fødselsdag. 100-året for kvindernes 
stemmeret blev også fejret, og vi fik ny blå regering, hvilket medførte at Helle Thorning-
Schmidt trådte tilbage som partiformand. Aalborg fik besøg af The Tall Ship Races, og der 
var stor folkefest på havnen. Danmark fik sin første astronaut, som var på en 10 dages 
mission i rummet. Og så blev Danmarks nationalskjold Kim Larsen 70 år. 
Trods krige, flygtninge og terror er verden bedre end nogensinde og for bare at tage tre 
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højdepunkter: 
Vi lever længere end nogensinde – i 1800 kunne man forvente at leve i 30 år, i 1990 var 
tallet 64 år og i dag er det 70 år. 
Vi lever rigere end nogensinde – i 1900 levede næsten 2 mia. mennesker i fattigdom, i 
dag er tallet 800 mio. I 1980 levede over 50,% af verdens befolkning i ekstrem fattigdom, 
men i 2030 forventes tallet at være under 5 %. 
Vi lever fredeligere end nogensinde. Under 1 % af beboerne i verden dør i dag i krige 
eller konflikter. I 1940 var tallet over 20 %. Der er samlet set færre krige og konflikter i 
Verden i dag. 
Men de dårlige nyheder om verden er så magtfulde, at de ødelægger de gode. 
I 2016 ønsker vi, at der findes en fredelig løsning på de mange krige og konflikter samt 
bedre levevilkår i de lande, som flygtningene kommer fra. 
Anny Bramsen holdt 5 min. Sct. Georg og fortalte om alle sine gode oplevelser med 
spejdere, både lokalt, men også på de store spejderlejre. 
Det kulinariske bestod af et stjerneskud – sikkert i anledning af nytåret.  

I anledning af et par fødselsdage fik vi ”champagne” til kransekagerne. 
Til vores næste møde den 4. februar 2016 har vi et foredrag med Sarah Kruse fra 
foreningen ”Hjælp Voldsofre”. Alle interesserede er velkomne. 

10. Gilde  

Nytårstur 3. januar. 
10 raske gildebrødre tog på vores årlige nytårs-gå-tur i bidende kulde i Hammer Bakker. 
Blæsten mærkede vi ikke, da vi først kom ind i området. Preben Nielsen fortalte undervejs 
om bygningerne og områdets tilblivelse som blev etableret i 1910 af advokat Anders 
Olesen. Han stammede oprindeligt fra Vrensted ved Løkken, hvor han også er begravet. 
Meget er forandret i bakkerne, hvor det førhen var ”åndsvageforsorgen” som hørte til, er 
der nu en masse andre institutioner som har indtaget bygningerne. 

  
 

Efter en fin tur på ca. 4 km, kørte vi ned til KFUM spejdernes hus og indtog frokosten der i 
varme lokaler. En rigtig fin tur.  
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Nytårsgildehal 12. januar. 
Det var en særlig festlig gildehal, idet vi ved samme lejlighed skulle fejre en 60-års jubilar: 
Hans Dahl. Udover Hans’ 2 døtre med ægtefæller havde vi også besøg af 
stadsgildemester Flemming Hansen. Gildehallen indledtes med overrækkelse af 60-års 
nålen til Hans, efterfulgt af Anne-Lises gildemestertale, og 5 min. Sct. Georg ved Robert 

Madsen - som vanligt en flot tale om spejderne.  

Det hele indrammet af dejlig musik. Den 
arrangerende gruppe stod for såvel mad – Hans 
Dahls livretter – som festlige hatte til 
eftergildehallen. Der blev selvsagt holdt nogle 
gode taler, ikke mindst af de gildebrødre, som 
har kendt Hans længst, og han fik mange 
”nyttige gaver,” som han plejer at udtrykke sig. 
Det var en meget dejlig og festlig aften. 

11. Gilde  
 
Julemøde 8. december.  
28 gildesøstre fra 11. gilde mødtes til julemøde i Gildeborgen.  
Bordene var smukt pyntede med forskellige naturmaterialer, bl a grene, bark og kogler. 
Arrangerende gruppe havde sørget for en julefrokostmenu med bl.a. sild og snaps. Der 
blev sunget og fortalt historier, så det blev sent, inden vi gik ind i dagligstuen til kaffen med 
hjemmebagte småkager og julegodter.  
Der var ikke noget pakkespil, men der blev udtrukket gevinster på de nummererede 
bordkort. Traditionen tro dansede vi om det smukt pyntede juletræ, og inden vi sluttede 
aftenen, fortalte Inge Ringgaard julehistorien om Søren Spidsmus store kærlighed til Mette 
Markmus. En Kærlighed som kom til at vare ganske kort på grund af grådighed og 
ufornuft. Moralen i historien er, at mus (og menneskers) grådighed og ufornuft kan være 
skyld i mange ulykker! 
Vi sluttede en skøn aften med at synge ”Dejlig er jorden” og ønske hinanden en rigtig 
glædelig jul. 
Næste arrangementer i gildet er Nytårsgildehal den 18. januar 2016, gildemøde tirsdag 
den 16. februar 2016 og Gildeting tirsdag den 15. marts 2016. 
 
Nytårsgildehal 18. januar. 
Der er noget forjættende i ordet! Nu starter vi på ny, endnu et år er gået! Nytåret er også 
en tid med traditioner, med nytårstaler, hvor vi ser tilbage og derefter frem! Således 
indledte Hanne Thusgaard også 11. Gildes Nytårsgildehal med et tilbageblik på året der 
gik!                                                               
Hanne så tilbage på et år med terror, det startede i Paris, så i København og i november 
igen i Paris! Heldigvis var der også gode stunder ind imellem, som når vi fejrede Dronning 
Margrethes fødselsdag eller 70års dagen for Danmarks befrielse, 100året for kvindernes 
stemmeret, var også værd at fejre, ligesom det første danske besøg i rummet!                         
Men noget af det, der fyldte allermest og stadig fylder i medierne og i danskernes 
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bevidsthed er de store flygtningestrømme! Mere end en million flygtninge og migranter er 
kommet til Europa, de fleste over Middelhavet, hvor især Grækenland blev hårdt ramt af 
flygtningestrømmen! Mennesker på flugt fra krig, kaos og fattigdom har kastet EU ud i en 
dyb krise! Flere EU-lande har valgt at lukke deres grænser for at dæmme op for 
flygtningestrømmen. Sidst Sverige, hvilket også har ført til midlertidig grænsekontrol 
mellem Danmark og Tyskland! Hanne udtrykte håb om, at man i EU finder fælles fodslag 
til håndtering af flygtningestrømmen. Det har vi hårdt brug for! 
På de indre linier i Aalborg gilderne, har 2015 budt på mange dejlige tværgilde 
arrangementer: Sangerlaug, kulturlaug, stifinder, nytårskur, drageskydning, 
Vesterhavsmarch og den åbne gildehal i Buderup.                                                                      
I 11.gilde havde vi som noget nyt en gildetur til Berlin, der i år følges op af rejse til 
Mallorca! Vores julemarked i november præger i høj grad vort gildearbejde. I år måtte vi 
have hjælp udefra af nogle yngre kræfter og fik 3 vakse piger samt vore mænd til 
assistance, således at vi igen fik et godt og velbesøgt julemarked!   Men det, der fylder 
allermest i denne tid er Gildeborgens fremtid, det er et meget følelsesladet emne. Netop i 
disse dage for 60 år siden, den 21.januar 1955 blev gildeborgen indviet! Hanne fik for 
nogle år siden af Lise Madsen en bog, der var udgivet i anledning af gildeborgens 25 års 
jubilæum. I den er der bl.a. beskrevet, hvorledes det økonomiske fundament for en 
byggefond blev skabt. En historie, der går helt tilbage til 1940! I 1952 var fonden vokset til 
27.000 kr. og stadsgildet tog initiativet til at nedsætte et udvalg, der skulle forsøge at finde 
et hus, der kunne indrettes efter gildernes behov. Der var mange diskussioner og mange 
forslag blev kasseret, indtil det i 1953 kom nogle gildebrødre for øre, at fru direktør Peter 
P. Hedegaard ville sælge sin store villa på Rafns Alle 1, med tilhørende store grund! Det 
lykkedes at købe huset og få udarbejdet de planer, der muliggjorde at frasælge 3 
byggegrunde. Det blev gjort og gilderne købte huset med en passende have for 55.000 kr. 
Gildeborgen blev efter ombygning og indretning indviet lørdag den 21. januar 1956.        
I bogen står der,” i dag er Gildeborgen midtpunktet i Aalborgs gilde liv, og man tænker ikke 
ofte tilbage på de besværligheder, der skulle overvindes, når gilderne skulle holde 
gildehaller i mange forskellige lokaler rundt om i byen.” Hanne fortalte nogle historier om 
den tid, inden hun sluttede: ”Nu står vi her og skal i disse dage træffe beslutning om 
gildeborgens fremtid. Det er som om historien gentager sig, blot med modsat fortegn. 
Dengang skulle vi købe, nu skal vi måske sælge, og det er umuligt at blive enige og stille 
alle tilfreds. Der har været en saglig, men desværre også til tider, en lidt overophedet 
debat. Hvad udfaldet bliver ved vi først efter den 22. januar. Jeg vil opfordre til, at alle i god 
gilde ånd vil respektere den løsning, som flertallet peger på!” 
Hanne sluttede med dette digt: 
Iblandt billioner 
En stjerne lyser 
Herned til en verden 
Som ængstes og gyser 
Den bærer sit budskab 
Fra syd imod nord  
Et budskab om fred  
På vor dejlige jord. 
”Det skal mærkes at vi lever!” var overskriften på 5 min. Sct. Georg, der blev holdt af Jytte 
Kaiser! Jytte har for nylig læst en bog, hvor Karen Thisted meget fint beskriver en samtale 
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mellem Johannes Møllehave og Benny Andersen!                                                                
De taler, fortæller hinanden, om glæde, kærlighed, drømme, minder, angst, følelser, død, 
lykke, skelsættende møder og Søren Kierkegaard. Den samtale giver stof til eftertanke, 
ikke mindst, at det gør godt at leve, når alting er lyst og lykkeligt, men også når livet giver 
blå mærker, mærker der ikke kan ses, men føles. De to herrer spørger ind til hinandens 
følelser/holdninger i mange af livets faser. Dem oplever vi alle, men engang imellem burde 
vi måske smide håndklædet i ringen og sige højt, hvad vi går og tænker over. Vi takler 
problemerne meget forskelligt, alt efter hvor vi befinder os i et engagement! 

At VOVE er AT TABE FODFÆSTE en KORT STUND: IKKE at VOVE er at TABE SIG 
SELV.        Søren Kierkegaard 

Dette gav inspiration til disse 5.min. I denne tid er vi i gildet i orkanens øje, jeg mener 
følelsesmæssigt. Vi skal træffe valg, valg der føles som hudafskrabninger, lige nu er det 
nok hjertet der føles, som om vi er væltet på cyklen. De blå mærker sætter sine spor, vi er 
glade for det vi kender og finder tryghed i. Vi er på randen af håbløshed, ved tanken om at 
” Barndomshjemmet – Gildeborgen” måske er en saga blot om kort tid. Det er næsten ikke 
til at forstå, for en opkomling som mig – men for jer, der har så mange års minder og 
kammeratskab i bagagen, må det være en næsten umulig opgave. 
Men ”Life goes on” og det er bare med at få det bedste ud af årene der kommer. Glæden 
ved at være der for hinanden er meget værd! Husk på de glade timer og fællesskabet, når 
vi knokler for at skrabe penge sammen. Personligt har jeg det svært, i de tilfælde, hvor jeg 
føler at vores fælles mål, mislykkes på grund af praktiske forhindringer og jantelovsagtige 
opførsler eller misforståelser!  
Vi har alle sammen brug for hinanden og at takke hinanden for indsatsen! 
Vi skal virkelig forvente noget af vores medmennesker, ligesom vi ønsker at nogen skal 
forvente noget af os. 
Vi bliver færre til at trække læsset, vi må tænke nyt. 
Vi skal tro på, at alle vil gildet det bedste – nogle vil det måske bare på en anderledes 
måde end ”vi plejer” 
Vi lever lige HER og NU – Giv det gode liv en chance! 
Jytte sluttede sit indlæg med digtet MORGENHYMNE af Benny Andersen fra 
digtsamlingen ”Personlige papirer”! 
Gildehallen sluttedes med Stadsgildet nytårshilsen fremført af Preben Nielsen! 
Herefter gik vi til en hyggelig eftergildehal med lækker mad ved festligt pyntede borde! 
Næste arrangement er gildemødet den 16.februar og gildetinget den 15.marts 

12. Gilde 
 
Den 26.oktober  
Vi fejrede 38 års fødselsdag i Gildet, selvom det er en forholdsvis ung alder, og de fleste 
gildebrødre er 50+ fik vi en utrolig dejlig fest i Gildeborgen, under de nye betingelser vedr. 
opvartning, det gik bedre end forventet. 
Urene er sat en time tilbage og sommertiden er forbi, og vi ser frem til en mild vinter med 
mange dejlige timer i gildet. 
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Anna-Marie Pedersen havde til sin gildemestertale taget udgangspunkt i et indlæg af 
Robert Madsen, skrevet tilbage i 1982.  
Gildet skal – leve Ja, selvfølgelig - Det er vores ansvar! 
Har vi i gildebevægelsen formået at leve og følge med i den udvikling, der er sket, således 
at vi kan påstå, at vi er lige så dynamiske, begejstrede og aktive, som man var fra 
gildernes start for mere end 80 år siden? De fleste vil nok svare JA, vi har forstået at forny 
os! 
VI SKAL LEVE, fordi vi er beviset for, at de idealer og ideer, der er nedlagt i 
spejderbevægelsen også kan videreføres af voksne – at vi som voksne er i stand til på 
vores måde at leve disse idealer ud i hverdagen. 
VI SKAL LEVE, fordi vi i samværet med hinanden er i stand til at hjælpe os selv til en 
bedre tilværelse, og en bedre forståelse af hinanden, og måske vigtigst af alt, vi er 
forpligtet til at hjælpe hinanden, med at finde frem til grundlaget for vor tilværelse, samt 
hjælpe hver enkelt frem til en livsanskuelse, der også i hverdagen kan bære videre frem – 
på trods af bekymringer og vanskeligheder. 
 
Ord til eftertanke: 
Dagene kommer – dagene bliver til år 
Og vi ved ikke – hvor mange af dem vi får. 
Tænk ikke så meget på det, du ikke har 
For livet det giver, og livet det tager. 
Gør hellere noget, du gerne vil 
Og glæd dig over at være til…… 
 
17. november. 
12 gilde mødtes med ca. 20 spejdere fra Nørresundby i deres hus på Lerumbakken til en 
aften med rejseminder fra deres tur til Færøende, en tur som de havde fået tilskud til af 12. 
Gilde.  
Vi startede med dejlig varm suppe, og gik så i gang med at se billeder fra turen, dejlige 
billeder fra de smukke Færøerne suppleret med ivrige kommentarer fra deltagerne, der 
havde været cirka 50 deltagere (ledere, klan og trop). Spejderne havde fået lov til at tage 
mobilerne med uden simkort så de kunne tage billeder. Der havde været et krav til alle om 
at træne inden turen, så støvler og ben var klar strabadserne. Et sjovt billede af 50 par 
støvler gav anledning til fnis og grin, man havde været nød til at skrive navn i dem alle, da 
det ellers tog lang tid med at finde sine rette støvler.   
Til afslutning takkede en af lederne 12. Gilde for at de havde fået et tilskud, der havde 
givet dem den fantastiske mulighed at komme afsted. En dejlig aften, sammen med 
skønne unge mennesker. 
  
3. december.   
Vi mødtes i gildeborgen til julemøde og til denne anledning havde vi inviteret Trine og Sille 
fra Nibe spejderne, til at fortælle om deres tur til Verdens Jamboreen i Japan. De fortalte 
vældig inspireret om deres oplevelser, glæden ved at det havde været muligt at deltage. 
De havde også været på stort indkøb af diverse souvenirs, som de havde medbragt til 
mødet. De havde taget deres forældre med og selvfølgelig benyttede vi lejligheden til at 
vise dem vores ”hus”. Herefter var der tid til spisning, og pakkespil med sang og 
æbleskiver, en dejlig aften inden vi skiltes for at indlede juleforberedelserne derhjemme. 
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Næste samling bliver Nytårsgildehal den 21. januar. 
God jul og godt nytår til alle, vi ses i 2016. 
 

 Kulturlauget 
 
23. november  
Tog rigtig mange af Kulturlauget`s medlemmer endnu en gang til Vendsyssels teater, dels 
med tog og dels i biler. 
Vi skulle se: ”Arsenik og gamle kniplinger” og alle vores forventninger blev indfriet. Dette 
sjov med de to gamle damer, der har så mange dystre hemmeligheder og alle de 
forviklinger, det var så morsomt. Alle var vi enige om, at vi havde haft en dejlig aften og 
rigtig fået rørt lattermusklerne. I pausen kunne vi så sidde og nyde en lille genstand. En 
glad forsamling forlod teatret efter et par timer. 
 
2. december 
Efter laugsmester Helle havde budt velkommen ved de festlige pyntede borde, nød vi den 
dejlige julemad og sang et par julesange. 
Nu trængte vi til at røre os, så vi dansede om juletræet og sang et par af vores skønne 
julesalmer. 
Derefter skulle vi lege, men pakkespillet foregik denne gang på en anden måde, og 
gaverne havde bestyrelsen købt. Vores nye initiativ blev taget godt imod, hver deltager 
endte med at få en pakke, og alle morede sig højlydt, det var rigtig godt. 
Så fik vi kaffe, chokolade og småkager, og Inger Jensen læste H.C. Andersens dejlige 
julefortælling ”Grantræet”. 
Snakken gik godt, og så havde vi atter en konkurrence, hvor der skulle svares på 
forskellige spørgsmål, og det var morsomt at se, hvor mange vi kunne, og så blev der 
uddelt præmier. 
Så var en god aften slut, og Helle ønskede alle en glædelig jul. 
 

 Sangerlauget 
 
4. november. 
Vi har lige taget hul på november måned og trodser mørke og kulde. Laugsmester byder 
velkommen til en blandet sangerlaugsaften og vi stater, som altid med vores slagsang og 
Novembersangen. 
Helge Baun Sørensen, kendt som radiovært i P2, har altid følt sig tiltrukket af naturen, 
specielt den sydsjællandske. Han var nok også rigtig juleglad, han har bl.a. medvirket i en 
julekalender og fortalt om sine bedste oplevelser med julesange i Hørsholm Kirke.  Vi 
synger ”Se, november er her”. 
Harald Balslev, født fynbo i præsteslægt, faderen præst og 2 bedstefædre var biskopper. 
Han var teolog, skolemand, forfatter og komponist.  Hans bedst kendte komposition er 
”Det lysner over agres felt”. 
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2 velkendte sangskrivere har holdt rund fødselsdag i 2015. Kim Larsen fyldte 70 år og 
Halfdan Rasmussen kunne være blevet 100 år.  
Halfdan Rasmussen var emnet på en fin sangerlaugs aften i januar, hvor vi sang bl.a. ”At 
lære er at ville” og den synger vi igen.  
Halfdan Rasmussen skrev om mangt og meget. I krigen var han aktiv i 
modstandsbevægelsen, bl.a. med sine skriverier. Han blev dog mere fredsommelig 
efterhånden som han blev ældre, det udmøntede sig i ”Noget om helte”.  
Hans mange tosserier, vrøvlevers og rim var og er stadig højt elsket af mange børn. Han 
sagde bl.a.  
Jeg skriver sjove digte – jeg skriver triste.  
De første læser andre folk – SELV læser jeg de sidste. 
Vi sang” Kalendervender Tage” 
En af vore dejlig efterårs sange er skrevet af Frank Jæger med musik af Tony Vejslev. 
Tony Vejslev blev født i 1926 og debuterede allerede som 7 årig på Politikens Børneteater, 
hvor han senere optrådte med Elin Reimer og Preben Kaas. Allerede som 10 årig 
begyndte han at skrive digte og hans tante Anna lærte ham at spille guitar. Som 14 årig 
blev han engageret til Tivolis Glassal og Lulu Ziegler Kabaretten. I gymnasiet gik han 
sammen med Frank Jæger og de udgav deres første samling i 1953 kaldet ”19 
jægerviser”. I 1950 var han lærer i Argentina på den danske skole i Cascallares. Efter at 
være returneret til fædrelandet blev han skolelærer på Samsø og i Fredensborg. Sangen 
”Det løvfald”. 
Ella Christine Heiberg, 1890 – 1965, var svensk af fødsel og uddannet på Stockholms 
Musikkonservatorium. 
Hun blev betragtes som et vidunderbarn, hun studerede klaver, sang, musikhistorie og 
løste som ganske ung kompositionsopgaver. Siden barndommen var hendes interesse det 
danske sprog, danske vers og eventyr. I DK gav hun koncerter i Palmehaven, fortolkede 
Belmann og Gustav Frøding. Efter et besøg i Lorry Freibergs kabaret i Allégade blev hun 
opfordret til at citere Belmann. Dette ændrede total hendes liv. Hun opgav studierejsen til 
Paris, skrev kontrakt med Freiberg og levede siden som kabaretkunstner, bl.a. optrådte 
hun i Josephine Baker revyen på Dagmarteatret. Hun er kendt som komponist til ”Jeg 
plukker anemoner”. 
I oktober fyldte Kim Larsen 70 år. Han blev født i København, faderen var lærer og 
moderen tog sig af de 2 sønner. Da Kim var 5 år blev forældrene skilt og de så sjældent 
noget til faderen. Angiveligt var han også mere til skade end til gavn for familien. Som 14 
årig begyndte Kims interesse for musik, han begyndte at spille guitar og skrive sange. 
Efter endt studenter eksamen tog han til sit dannelsessted Aaskov Højskole. 
Han blev folkeskolelærer, men det blev kun til få måneders undervisning, for musikken 
trak. På den allerførste soloplade var nummeret ”Det er i dag et vejr”, skrevet i 1895 af 
Ludvig Holstein. 
I 1988 udsendtes albummet ”Midt om natten”, her havde han den dejlige tekst ”Susan 
Himmelblå”. 
I 2006 blev han tildelt Ridderkorset, men sagde pænt nej tak med følgende ord:  
”Da jeg ikke synes at det sømmer sig for en gammel gadedreng og popsanger at føre sig 
fem med kors og bånd og stjerner, takker jeg pænt nej tak til Ridderkorset – det kunne 
ellers have været hyggeligt at ryge en smøg med dronningen inde i privaten, hvis hun 
ellers må for personalet”. 
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I 2010 i anledningen af dronningens 70 års fødselsdag optrådte han for hende, for ”Jeg 
kan sgu godt li’ damen”. Hvilken sang? Måske ”Den allersidste dans”? 
I 1990 skrev John Høybye musik til Eva Chortsens fortællende tekst, en tekst der næsten 
ligner 12. gildes efterårsfejring med svampetur og suppekogning i en spejderhytte. Og 
sangen er ”Skoven er så underfuld”. 
Sunget på melodien til Nu er det længe siden. Og dog rykker den nærmere - julen. I 
Laugsledelsen har man talt om Julemødet og der forslås at der bliver ændret lidt på 
traditionerne. Julesange, julehistorie, ribbenssteg og pakkespil bibeholdes. Vi åbner for 
højtiden med Mette Madsens ”Julens farver”. 
Efter pausen var det tid til Ønskekoncerten og sangene: 
”Jeg elsker den brogede verden”, ”Sangens glade trop”, ”Hybenrosen”, ”Nu falmer 
skoven”, ”Nattergalen, kender du den”, ”Noget om skærsommernatten”, ”Frihed er det 
bedste guld”, ”Jeg ved en lærkerede”, ”Lili Marleen”, ”Regnvejrsdag i november”, ”Om lidt 
bli’r her stille”, ”Du kom med alt det der var dig”, ”Musens sang”, ”God morgen lille land”, 
”Vi vil plante et træ” og sluttede af med ”Sig månen langsomt hæver”. 
 
1. december. 
Det er blevet tid for årets sidste sangerlaugs aften, JULEMØDET, og sikke et fremmøde. 
Vi møder ind til et smukt og enkelt pyntet juletræ, der som altid står i hallen. 
Vores sædvanlige sange starter aftenen, ”Musik skal der til” og ”Decembersangen” 
Så bliver der inviteret til bords til ribbensteg og små frikadeller med tilbehør og rødvin. 
Efter dette kulinariske indtag, var der dækket op til kaffe, blev der læst julehistorie af Astrid 
Lindgreen. En julehistorie som var en modernisering af oplevelserne julenat for mange år 
siden. Der var disket op med kaffebord, frugt og søde sager, der dog først skulle indtages 
efter dansen omkring det smukt pyntede juletræ. Vi sang de gamle traditionsrige 
julesange, ”Et barn er født i Betlehem”, ”En rose så jeg skyde”og ”Dejlig er den 
himmelblå”. Vel tilbage ved kaffebordet var det tid for Bankospillet ! Igen i år med fine 
gevinster og nye bankoplader. Den sidste gevinst for pladen fuld, den flotte julekurv, blev i 
år vundet af Rita Ekstrand.Laugsmester ønskede alle en glædelig jul og på gensyn i det 
nye år. 
Vi sluttede en hyggelig aften med ”Dejlig er jorden”. God jul og et godt nytår til alle. 
På gensyn til endnu en glad sangaften den 27. januar 2016. 
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    Gug kirke onsdag den 25. november 2015, kl. 16.00.  
 
Andagten startede med, at 6. gildes fane blev ført ind i kirken, og GM Jørgen Orlien og 
GIM Ingrid Strandsbjerg tændte lysene ved alteret med Fredslysets flamme, som var bragt 
til Aalborg fra Roskilde (-oprindeligt fra fødselsgrotten i Betlehem). Herefter bød GM 
Jørgen Orlien velkommen og nævnte bl.a., at sognepræst Lykke Wester var blevet syg, 
hvilket betød, at andagten ville få et lidt andet forløb end annonceret. 
 
Derefter læste GIM Ingrid Strandsbjerg årets budskab om Fredslyset, som er forfattet af 
sognepræst Anne Holten Mortensen, Dåstrup sogn, Roskilde Stift. Der står bl. a.: 
Uden lys kan vi ingenting. Vi kan ikke se, der er ingen farver og nuancer, der er intet der 
kan vokse, der er intet liv. Guds lys var der som det første og som det største, grundlaget 
for alt andet. (Budskabet kan i øvrigt læses i sin helhed i Decemberudgaven af Sct. 
Georg).  
 
De 3 læsninger ved sognepræsten blev erstattet af korte indlæg læst af 2 af Gug kirkes 
kormedlemmer, som også sang utrolig smukt sammen med organist Anne Mette 
Vennegaard. Sidstnævnte bad til sidst Fadervor sammen med de næsten 80 
kirkegængere. Herefter afsluttede GM Jørgen Orlien andagten, idet han takkede 
menighedsrådet, sognepræsten, kirkens personale og kor og ønskede en god advent og 
jul 2015.  
Til allersidst blev en donation på 2000 kroner - til Gug kirkes menighedspleje - overrakt til 
organist Anne Mette Vennegaard. 
Efter andagten var der socialt samvær i kirkens mødesal. 
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NYTÅRSKUR 2016 

Lørdag den 9. januar mødtes i Hasseris kirkes krypt 74 deltagere, heraf 4 prismodtagere til 
Aalborg-gildernes traditionelle nytårskur med spisning, underholdning og uddeling af 
donationer og tildeling af årets Spejderpris. Jens Eric Strudsholm spillede under 
spisningen og akkompagnerede til de omdelte sange.  
Domprovst Niels Christian Kobbelgaard underholdt på en meget fornøjelig og medlevende 
måde om Robert Storm Petersen finurlige univers, set ud fra et verdsligt og kirkeligt 
synspunkt. 
Følgende fik donationer: 
Katharina Fogtmann-Schultz og Carsten Lunden fra Aalborghus spejdergruppe 4.000 
kroner,  
Birgitte Mortensen fra Aalborg Menighedspleje 2.600 kroner. 
Årets Spejderpris på 3.000 kroner blev tildelt gruppeleder Tonnie Ehlers fra KFUM-
spejderne Sulsted-Tylstrup Gruppe. 

 

 
Domprovst Niels Christian Kobbelgaard 

 
 

Der lyttes til domprovsten.  
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Billedet til venstre: Carsten Lunden og Katharina Fogthmann-Schultz  

Billedet til højre: Birgitte Mortensen fra Aalborg Menighedspleje og SGS og SGM 
 

 

 

 
 

 

 
Billedet til venstre: Årets spejderprismodtager Tonnie Ehlers og SGS og SGM  

Billedet til højre: 6. gildes GM samt KFUM-Spejderne fra Knuden, som servicerede os. 
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Billeder fra Nytårskuren 
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Vi I 2.gilde mistede den 16. oktober 2015 Anne Grete Enghave.   
Anne Grete døde efter et længere sygdomsforløb.  
Hun blev medlem af 2.gilde i 1972 og har altid været meget engageret i gildets arbejde i 
de mange år, undtagelsen var her på det sidste. Først var der hendes mands svære 
sygdom, og kort efter blev Anne Grete selv meget syg. 
Hendes store engagement gav sig udslag i, at hun var gildets skatmester 1977-79, senere 
blev hun gildemester endda i 2 perioder, derudover var hun i mange år medlem af gildets 
optagelsesudvalg. 
Hun var et meget læsende menneske, og det gav sig udslag i nogle formidable 
gildemestertaler. 
Anne Grete havde sejlet på de store have som telegrafist, og hendes oplevelser i de år 
nød vi i gildet godt af, hun var en blændende fortæller.  
Anne Grete Enghave vil være savnet i 2.gilde 
 
Ære være hendes minde 
Ulla Væver 
Gildemester 
 

Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 31. december 2015 

Gilde Sidste 
kvartal Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 24 18 6 0 24 
2. 22 10 10 0 20 
5. 16 10 6 0 16 
6. 31 14 17 0 31  
7. 18 5 13 0 18 
8. 27 7 17 1 25 
9. 26 16 9 2 27 
10. 31 20 11 0 31 
11. 33 19 13 1 33 
12. 21 8 8 5 21 

I alt 249 127 110 9 246 



24 
 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  03.01.2016 
  
 

Optagelse: 
9. gilde 

Bodil Lillienskjold 
Wesselsvej 19, 9220 Aalborg Ø 

Tlf. 4125 3137 
Mail: blillienskjold@icloud.com 

Pr. 30.11.2015 
 

Susanne Lindemann Danielsen 
Vejrholm 31H, 9220 Aalborg Ø 

Tlf. 6150 2212 
Mail: suld@frederikshavn.dk 

Pr. 30.11.2015 
 

Adresseændring 
11. gilde 

Henny Brandt 
Vikingvej 9P 
9541 Suldrup 
Tlf. 9816 3398 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stifindertur søndag 17. januar 
 

Turen gik omkring Lindholm Kridtgrav i 
strålende sol og minus 4 grader 
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Fødselsdage i februar: 
 
Dato:                                   Gilde: 
 
01. Inga Berg, 80 år,                        12 
05. Helge Nielsen                          7. 
06. Ruth Christensen                   10.  
07. Leo Nielsen,   10. 
08. Janne Voss Hansen,  10. 
12. Ingrid By                                6. 
14. Lilly Olesen                             6. 
15. Per Sander                               5. 
15. Anny Bramsen                         9. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer i februar: 
 
Dato:                                     Gilde: 
 
03. Væbnerorientering II          SGL 
04. Gildemøde                              9. 
09. Gildemøde                              6. 
10. Gildemøde                 5. og 7. 
11. Væbnerorientering III         SGL 
11. Firmabesøg               Fjerritslev. 
15. Gildemøde                              2. 
16. Gildemøde                            11. 
17. Gildemøde                            10. 
18. Gildemøde                              8. 
21. Tur til Hesteskoen       Stifinder 
22. Gildemøde                              1. 
24. Sangaften           Sangerlauget 
25. Arbejdsmøde              12. 
 
 
 

 
 

Opfordring: 
 
For at gøre indlæggene fra gilderne mere 
spændende/seværdige, ser redaktøren 
gerne, at man vedlægger billeder fra de 

forskellige arrangementer. 
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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. 2, marts/april 

 
tirsdag, den 23. februar 2016
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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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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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GildepostenGILDEPOSTEN
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

Nr. 1 februar 2016 69. årgang

Jette Nielsen Signe Nygaard

Aalborg Ny Begravelsesforretning

- Når kun det bedste er godt nok
Kommer overalt - uden ekstra omkostninger

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

7211 8155
Svarer hele døgnet

Håndværkervej 11 - 9000 Aalborg - www.aanb.dk

Danmarksgade 5A
9000 Aalborg
www.aanb.dk

7211 8155
Svarer hele døgnet

Når kun det bedste
er godt nok

Kommer overalt - uden
ekstra omkostninger

“Min sidste vilje”
tilsendes gratis

Aalborg Ny
Begravelsesforretning

BEGRAVELSE
FRA 7.990,-

Inkluderet i prisen er honorar,
kiste, sengelinned, kistepynt
(årstidens blomster) samt 1

rustvognskørsel indtil 15 km.
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