
Sc
t. 

G
eo

rg
s G

ild
er

ne
 i 

A
al

bo
rg

GildepostenGILDEPOSTEN
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

Nr. 2 marts/april 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.



29

Tal med 
en bank, der 
forstår dig

tættere på

På gensyn i
Spar Nord Vejgaard
Hadsundvej 20
Telefon 96 30 33 00

13

Erik Fals

EL

              AALBORG INSTALLATIONSFORRETNING 

Aut. el-installatør

Gugvej 129  ·  9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 99 90  ·  www.erikfals.dk

85570_GugBoldklub_3_10.indd   13 17/11/10   15.13

Dansk Revision Aalborg
Sofi endalsvej 35 • DK-9200 Aalborg SV
Telefon 98 18 33 44 • www.danskrevision.dk

VI MANDSOPDÆKKER
TRUSLERNE MOD
DIN ØKONOMI
 Marianne Bæk Jensen

www.danskrevision.dk

VI MANDSOPDÆKKER
TRUSLERNE MOD

136075_Fodbold_annoncer.indd   1 19/01/12   09.52

www.gugboldkub.dk

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

Blytækkervej 7 · 9000 Aalborg · www.budolfi-grafisk.dk

prepress  l  offset  l  bogtryk  l  digital farveprint og -kopi

tlf. 98 16 90 22 l info@budolfi-grafisk.dk

Budolfi Grafisk

29

Tal med 
en bank, der 
forstår dig

tættere på

På gensyn i
Spar Nord Vejgaard
Hadsundvej 20
Telefon 96 30 33 00

13

Erik Fals

EL

              AALBORG INSTALLATIONSFORRETNING 

Aut. el-installatør

Gugvej 129  ·  9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 99 90  ·  www.erikfals.dk

85570_GugBoldklub_3_10.indd   13 17/11/10   15.13

Dansk Revision Aalborg
Sofi endalsvej 35 • DK-9200 Aalborg SV
Telefon 98 18 33 44 • www.danskrevision.dk

VI MANDSOPDÆKKER
TRUSLERNE MOD
DIN ØKONOMI
 Marianne Bæk Jensen

www.danskrevision.dk

VI MANDSOPDÆKKER
TRUSLERNE MOD

136075_Fodbold_annoncer.indd   1 19/01/12   09.52

www.gugboldkub.dk

Skrågade 5, 9400 Nørresundby · Tlf. 9817 2837 · www.slagterole.dk

• 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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  Indlæg fra Kaj Palsgaard Andersen, 8. Gilde. 

Gildeborgen, Stadsgildet økonomi og gildebevægelsens fremtid i 
Aalborg. 

Efter et ekstraordinært stadsgildeting – tinget besluttede at forblive i Gildeborgen med 
efterfølgende beslutning om bemyndigelse til Stadsgildeledelsen vedrørende renoveringen 
af lejligheden på 1. sal – vil jeg opsummere udsigterne for Stadsgildets økonomi indtil 
udgangen af 2018 og fremtiden for gildebevægelsen i Aalborg. 

Mange gildebrødre har tilkendegivet, at de er noget forvirret over de mange tal og 
tilkendegivelser, de er blevet præsenteret for gennem den seneste tid omkring 
Gildeborgen og Stadsgildet økonomi. Derfor dette ”lidt” lange indlæg om situationen med 
udgangspunkt i de økonomiske beregninger og tilkendegivelser, gilderne er blevet 
præsenteret for. 

Stadsgildets økonomi 2016 til 2018 (udbetalinger anført med -): 

 2016 2017 2018 
 t.kr. t.kr. t.kr. 
Stadsgildets udgifter i 2016 + pristal                                    -73 -75 -77 
Gildeborgens drift i 2016 + pristal                                       -303 -306 -310 
Stadsgildets nuværende indtægter i 2016 + pristal           120 122 124 
Renovering og udlejning 1.sal, eks. moms, anslået -170 0 0 
Tilskud fra enkeltgilder til ombygning 1.sal, anslået            60 0 0 
Lejeindtægt 1. sal, eks. moms, anslået                                   20 50 52 
Depositum af 1.sal, eks. moms                                                 12 0 0 
Kontingent 230 gildebrødre                                                    131 131 131 
Nedgang i kontingent som følge af naturlig afgang                0 -10 -20 
Afdragsfrihed på nuværende lån til 2020                                              0 0 0 
Rentetilpasning af nuværende lån                                            0 0 ? 
Træk på Stadsgildets likvide formue                                   -203 -88 -100 
Udvikling i Stadsgildets likvide formue         400  197 109 9 
 

Ved udgangen af 2018 har Stadsgildet stort set brugt deres likvide formue. I tilgift har 
enkeltgilder anvendt et større beløb på ombygning på 1. sal. 

Ved udgangen af 2018 har Stadsgildet en likvid beholdning på 9 t.kr. samt en gæld til 
lejerne på 1.sal i form af et tilbagebetalingspligtigt depositum på 32 t.kr. Stadsgildet ejer 
fortsat Gildeborgen som eneste aktiv og et ufinansieret fremtidigt underskud. Får 
Stadsgildet ”ekstraordinære” udgifter eller ”manglende indtægter” er pengekassen ”tom”.  

Udviklingen indtil udgangen af 2018 kan ledsages af følgende positive og negative 
indvirkninger på økonomien. 
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Gildeborgens nuværende belåning og den aftalte opstart på afvikling af gælden i 2020, 
kan sikkert udskydes ved omlægning til et nyt 20 års lån, måske også med en ny afdragsfri 
periode på 10 år. Omlægningen udskyder gældsafviklingen, ikke selve driftsudgiften til 
renter og bidrag. En eventuel låneomlægning er ikke gratis. Omkostninger og kurstab ved 
indfrielse og etablering af nyt lån på ca. 1,1 mio.kr. koster ikke under 20 t.kr. Det 
nuværende lån i Gildeborgen skal rentetilpasses i 2018. Om renter og bidrag er større eller 
mindre til den tid, ved vi ikke. 

Stadsgildets økonomi påvirkes i positiv retning, hvis udgifterne til vedligeholdelse af 
Gildeborgen bliver mindre end budgetteret. Dette har Stadsgildet ikke nødvendigvis selv 
indflydelse på set over en periode på flere år. 

De budgetforudsætninger, Stadsgildets Skatmester har lagt til grund for udgifterne inkl. 
Gildeborgen, ser fornuftige ud. Bortset fra vedligeholdelsen af Gildeborgen jfr. ovenfor, kan 
der blandt Skatmesterens budgettal være poster, som i praksis ender med at blive mindre 
end budgetteret og andre med at blive større end budgetteret. Samlet set afspejler 
Skatmesterens udgiftsbudget de nødvendige og kun de nødvendige udgifter og ikke større 
udgifter til udvikling af gildebevægelsen.  

Istandsættelsesbeløbet på 1. sal forudsætter, at momsen på istandsættelsen refunderes af 
SKAT. Denne forudsætning kræver på den anden side, at lejeren af 1. sal er 
momsregistreret. Ikke alle erhverv kan momsregistreres. Istandsættelsen indeholder 
udgifter til mægler i forbindelse med udlejningen. Efter referatet fra det ekstraordinære 
stadsgildeting bød to gilder ind med tilskud til istandsættelsen. Jeg ved ikke om de to 
gilder har forbehold for deres tilsagn. Huslejen for lignende små lejemål i Gildeborgens 
område annonceres til leje pr. kvm. ca. kr. 750. Udlejning af de nyindrettede lokaler til 
denne markedsleje kan åbne op for, at den nuværende lejer på 1. sal ønsker lejen pr. kvm. 
nedsat til samme niveau. 

Den økonomiske udvikling i Stadsgildets økonomi er følsom overfor udviklingen i antallet 
af gildebrødre.  

Foranstående beregninger forudsætter, at antallet af gildebrødre falder ved naturlig afgang 
til under 200 gildebrødre ved udgangen af 2018. Hvis udviklingen i antallet af gildebrødre 
falder yderligere, forstærkes den negative udvikling i Stadsgildets økonomi. 

Gilderne kan også spekulere i, om Gildeborgen er mere eller mindre værd efter 2018 end 
her i 2016. Om en sådan spekulation er positiv eller negativ for Stadsgildet, kan ingen vide 
med sikkerhed.  

Gilderne skal naturligvis udvise respekt for de gildebrødre, der i 1953 foreslog og 
gennemført købte af Rafns Alle. De fik også gennemtrumfet næsten en fordobling af 
kontingentet i 1953 til Stadsgildet og ikke uden modstand, hvilket var noget af en bedrift i 
1953, når vi kender gildebrødrenes indvendinger mod kontingentstigninger. I 1953 var 
antallet af gildebrødre ca. 300 med stigende tilgang af yngre medlemmer. Nu godt 60 år 
efter må gildebevægelsen i Aalborg forudse, at antallet af gildebrødre falder til under 200, 
vel at mærke gildebrødre med stigende gennemsnitsalder med heraf følgende nedsat 
fysisk arbejdsevne.  
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Jeg kan i øvrigt anbefale alle gildebrødre at læse ”Vejen til eget hus var lang og trang” i 
hæftet om ”Fra Herskabsvilla til Gildeborg” udgivet af 1. Gilde i 1985. Trængslerne 
dengang kan sammenlignes med de nuværende, blot var det i en tid med fremgang for 
gildebevægelsen i Aalborg - modsat den nuværende situation.  

Den ”medicin” som var genialt i 1953 er ikke og behøver ikke være genial her i 2016. De 
selvsamme forudseende 1953-gildebrødre ville, hvis de var i live her i 2016, efter min 
vurdering være forudseende nok til at indse, at et antal gildebrødre på under 200 med den 
nuværende alderssammensætning ikke vil kunne opretholde Gildeborgen i en stand, de 
ville være garant for uden en mærkbar kontingentstigning. De ”vise 1953-gildebrødre” ville 
selv ordinere en anden ”medicin”, enten kontingentstigning eller afhændelse af 
Gildeborgen. 

Det ekstraordinære gildetings beslutning om at forblive i Gildeborgen bør/skal derfor følges 
op af en beslutning om, at forhøje kontingentet til Stadsgildet fra kr. 572 pr. år pr. 
gildebroder til i omegnen af kr. 900 til kr.1.000 pr. år pr. gildebroder på førstkommende 
stadsgildeting.  Ellers kan Stadsgildet økonomi inkl. Gildeborgen ikke opretholdes. 

Efter referatet fra det ekstraordinære stadsgildeting blev der luftet tanker om køb af grund 
og etablering af nyt gildehus. Hvis vi forfølger disse tanker, kommer vi som minimum til 
samme kontingent som nævnt ovenfor kr. 900 til kr. 1000 pr. år pr. gildebroder. Var 
forslagene om flytning til Havrevangen kommet til afstemning, burde et sådant forslag 
være fulgt op af stillingtagen til det fremtidige stadsgildekontingent på samme måde som 
for Gildeborgen. Dækning af udgifterne på Havrevangen ville kræve et 
stadsgildekontingent på ikke under kr. 1.400 pr. år. pr. gildebroder. Referatet fra det 
ekstraordinære stadsgildeting indeholder også tanken om et ”Sale-lease-back” 
arrangement omkring Gildeborgen. En simpel gennemregning af udgifterne ved en sådan 
løsning bringer stadsgildekontingentet over kr. 1.400 pr. år pr. gildebroder. En ”Sale-leas-
back”-løsning med et årligt stadsgildekontingent på dette niveau, kan resultere i 
overhængende risiko for, at Stadsgildet aldrig får markedsprisen for Gildeborgen.  På 
disse baggrunde bør gilderne indtage en lidt mere ydmyg tilgang til fremtiden. 

På samme måde som ”de vise-1953-gildebrødre” i en opgangsperiode for 
gildebevægelsen med mange yngre gildebrødre fik erhvervet Gildeborgen via en næsten 
fordobling af kontingentet til Stadsgildet i 1953, bør den samme visdom om at bibeholde 
Gildeborgen her i 2016 med faldende tilslutning til gildebevægelsen, resultere i en 
kontingentstigning til Stadsgildet jfr. ovenfor som følge af beslutningen på det 
ekstraordinære stadsgildeting. 

Hvis det kommende stadsgildeting ikke opretholder Stadsgildets økonomi gennem en 
kontingentforhøjelse, tvinges gilderne efterfølgende til at indse, at Gildeborgen i løbet af få 
år bliver en uoverstigelig belastning for gilderne i Aalborg med tvungen afhændelse til 
følge. De midler, som medgår til finansiering af underskud på Stadsgildets regnskab, 
”forsvinder” til ingen nytte. 

Fødselsdagsfondens midler så jeg også nævnte i referatet som en mulig 
finansieringskilde. For den sags skyld er enkeltgildernes bidrag til indretning af lokaler på 
1. sal unødvendig brug af penge, men det er naturligvis enkeltgildernes egen afgørelse. 
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Eventuel brug af Fødselsdagsfondens midler må på samme vis betegnes som unødvendig 
brug af penge. Sagt på en anden måde – den ekstraordinære stadsgildetingsbeslutning 
udmønter sig i bruger af penge på en illusion om - at under 200 gildebrødre uden 
kontingentstigning og med en stærkt stigende gennemsnitsalder - kan opretholde 
gildernes tilhørsforhold til Gildeborgen. 

Hvis gilderne på stadsgildeplan og enkelte gilder er så generøse, som det ekstraordinære 
stadsgildeting har lagt op til, var det langt bedre at satse pengene på et betydeligt lavere 
kontingent for nye gildebrødre, i omgivelser som er tilpasset rimelige økonomiske 
muligheder for de nuværende gildebrødre og i tilgift satse penge på at skabe tilgang af nye 
gildebrødre. Fødselsdagsfondens midler – selv om fonden ikke har mange midler - ville 
være bedre anvendt til kontingentlempelse for de, der havde behov for et økonomisk 
tilskud til kontingentbetalingen. 

Den vejledende afstemning om Gildeborgens fremtid gav et beskedent flertal blandt de 
afgivne stemmer for at sælge Gildeborgen, altså et beskedent flertal for den rette ”medicin” 
og indirekte for ikke brug af Stadsgildets likvide midler på ejerskabet af Gildeborgen, et 
ejerskab som ikke løser gildernes fremadrettede situation.  

Alt for mange kræfter går med og vil gå med interne drøftelser og gøremål omkring 
Gildeborgen. Kontingentforhøjelse - som den i 1953 - tror jeg ikke selv på efter mange år i 
gildebevægelsen.  

Hvis de forskellige ”øvelser” omkring Gildeborgen går du på, at anvende Stadsgildets 
midler og formue, så skaber det i sig selv en snigende og løbende afgang blandt de 
gildebrødre, som skal/kan være med til at videreføre gildebevægelsen i Aalborg. 

Kaj Palsgaard Andersen/8. Gilde   
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WASA WASA- løbet 6. februar. 

 
 

 

Vibeke, Annie, Jytte, 10. Gilde og Sven 7. Gilde stod på den første post, hvor alle 28 hold 
skulle lave en vikingemenu.  Menuen  bestod af en blanding af kogte kartofler, bygmel, 
æg, letsaltet flæsk, løg og allehånde, som koges til en såkaldt klump, serveres med porrer, 
æble og svinefedt og vand. Dertil fladbrød af bygmel, æg, mælk, sukker og kardemomme.  

Der var nogen som havde været ret kreative og lavet en udskåret svane af et æble.  
De fik en kasse udleveret med alle ingredienser afmålt i poser + et serveringsbræt af 
udskåret træ, hvor menuen skulle afleveres på. 
 

   
 
Lederen ville gerne, at vi udklædte os som vikinger. Det fik vi meget sjov ud af. Posten var 
placeret i en stor forfalden hal bag UNC på Lindholm Brygge. 
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15 friske personer trodsede slud, hagl og blæst søndag, den 21. februar og 
deltog i Stifinderturen til Hesteskoen. 

 
 

 
Desværre måtte vi opgive turen efter ca 45 min. Da var vi blevet for våde og kolde. Et 
spændende område, som mange af os ikke havde set før.  
Bestemt et sted der er værd at besøge igen, når vejret er lidt bedre. 

Lidt historie om området ved Hesteskoen i Aalborg Øst. 

For et par hundrede år siden kunne man ved Hesteskoen blive færget over fjorden til det 
sted, hvor Vendsysselsværket i dag ligger. 
Hesteskoen blev anlagt som traktørsted omkring 1900. Traktørstedet lukkede midt i 
1970erne 
Hesteskoen øst for Aalborg Portland-Cementfabrik var i årtier et yndet udflugtssted i 
cykelafstand fra specielt det østlige Aalborg. 
Mange cyklede ned til Hesteskoen i 1950erne og 60erne, for at iagttage når 
københavnerbådene Jens Bang og H.P. Prior sejlede forbi morgen, middag og aften i juli 
måned og efterlod bølger langs Hesteskoen. 
I 1960’erne og 1970erne var stedet stærkt forurenet. Men det har man fået styr på, og i 
dag er der godt badevand med badebroer, shelters og picnicborde 
 

 

Traktørstedet i midten af 1950'erne 
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Nyt fra gilderne 

6. Gilde 

Den 9. februar, havde 6. gilde gildemøde, hvor 22 medlemmer mødte op i AKKC - Aalborg 
Kultur og Kongres Center.  
Vi blev budt velkommen af vores guide ” Rikke ”som begyndte at fortælle om stedet.  
Aalborg Hallen blev bygget i 1956, og arkitekterne var 3 unge arkitekter, som vandt 
konkurrencen, og det var Otto Frankild, Preben Hansen Og Arne Kjær.  
Aalborg Hallen består af 3 teatersale og 40 møderum. Det 
er et hus der kan og vil det hele. Den store sal kan rumme 
2.400 siddepladser, og restaurant Papegøjehaven som 
levere alt maden til Hallen kan bespise op til 5.000 
mennesker.  
I kælderen er der garderobe kapacitet til 4.000 stk. overtøj. 
Det er også her den officielle indgang til Hallen er. På bag 
væggen i kælderen hænger der et meget stort farverigt 
maleri af Jens Jørgen Thorsen. Da vi kom op i (forhallen) 
foyeren, så vi Skandinaviens største vægmaleri, som går hele vejen rundt, og som er 
malet af Richard Mortensen. Da Ernst Trillingsgaard blev ansat som direktør for Aalborg 
Kultur og Kongres Center, havde han det svært med det enorme maleri i foyeren. Så han 
fik en gardinstang sat op, og et gardin til at trække for, det store maleri. Det blev kun brugt 
en gang. 
Vi var rundt og se kældrene, hvor alle stolene opbevares. Længere nede står der en  
pumpe,som pumper 4.000 liter vand op i timen, for at holde området tørt for grundvand. 
Vandet kan desværre ikke bruges til noget, fordi det er fyldt med okker.  
I Aalborg Hallen arbejder der 30 service medarbejdere, 30 i administrationen, og 60 i 
restauranten. I Kildeparken, som ligger rundt om AKKC, kan man opleve verdens eneste 
park med syngende træer. Den blev startet i 1987, hvor Sir Cliff Richard plantede det 
første træ. Og siden er der hvert år blevet plantet nye træer af verdensstjerner, som har 
takket ja, til at have et syngende træ i deres navn. De syngende træer fik i 2012 tilført 
musikstandere, som afspiller melodier, blot ved at trykke på en knap. Og det er ganske 
gratis. 

Efter rundvisningen kørte vi til Gildeborgen, hvor vi fik kaffe/te med dejlig hjemmebag.  

 

8. Gilde 
Den 18. februar holdt vi gildemøde, hvor vi mødtes i lidt anderledes lokaliteter, end vi 
plejer, nemlig hos Aalborg Mini Racing Klub på Karlskogavej 6 B. 
19 gildebrødre var mødt op. Michael Jensens bror, Lars, er medlem i klubben, og sammen 
med et andet medlem var han vært og instruktør i klubbens store og flotte lokaler med bar 
(pit-stop) og kantine. 
Efter en grundig vejledning fik vi alle lov til at prøvekøre banen. Derefter var vi klar til 
afvikling af 8. gildes Championsship i Formel Georg. 
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Banen med 8 spor er 44 meter lang med mange sving, og bilerne kommer på langsiden op 
på en fart af 60km/t. 
Der er plads til 8 biler ad gangen, og der blev kørt flere heats om hurtigste omgang, og 
flest omgange på en given tid. Der blev kørt A- og B-finaler. 
Efter et par timers sjovt og spændende ræs blev vinderen fundet. 
Sammenlagt for alle løbene blev nr. 1: Carl Fryland: 44,86 omgange, skarpt forfulgt af 
Søren Egholm med 44,85 omgange, et forspring på kun 40 cm. Nr. 3 blev Martin 
Lykkegaard med 44,4 omgange. 
Efter konkurrencen var det tid til "en bid brød", som var 2 kæmpestore pålægskagemænd. 
Herefter var der præmieoverrækkelse og gaver til værterne. Men inden da fik vi endnu en 
oplevelse. Porcelæn og snurrende kaffemaskiner stod klar på et vægophængt, bredt skab. 
Pludselig lød der et brag, og skabet gav efter for vægten. Kaffegrums og ituslået porcelæn 
flød på gulvet, så alle måtte i gang med papir, klude og gulvvask. 
Da alt var ryddet op, fik vi trods alt kaffe og lækre kager, og præmierne blev uddelt. 
Alt i alt en spændende, sjov og oplevelsesrig aften. 
 
8. Gildes næste arrangement: Gildeting den 14. marts.  
 

9. gilde 

Til vores møde den 4. februar 2016 havde vi inviteret Sarah Kruse fra foreningen ”Hjælp 
Voldsofre” til et foredrag, som 30 deltog i. 
Sarah tog udgangspunkt i sin egen historie, da hun har mærket voldens konsekvenser og 
selv har måttet kæmpe for at komme videre. For 8 år siden blev hun voldtægtsoffer, idet 
en mand fulgte efter hende fra Jomfru Anegade og hjem i hendes lejlighed – uden hun 
bemærkede det. Der var kamp og kvælertag og hun blev truet på livet, så kroppen til sidst 
lukkede af. Efter voldtægten lå hun helt stille af frygt, mens han gik rundt i lejligheden og 
stjal hendes ting, bl.a. mobilen. Sarah tager tøjet på igen og går til Jomfru Anegade og får 
fat på en taxa, som kører hende på Politigården. På grund af travlhed skal hun vente, men 
bliver glemt. Efter en time får hun kontakt med en politimand og er i panik. Afhøringen er 
vanskelig p.g.a. ventetiden – hun kan ikke huske noget. Får lov at ringe til sin mor og 
undersøges på retsmedicinsk afdeling. Sover 2 døgn og vågner i kaos. Der er lange 
ventetider på samtaler, og politiet 
har ikke sat efterforskning i gang 
og hun trues med anklage for 
falsk anmeldelse af voldtægt. 
Først efter 2 mdr. får hun advokat 
og laver selv en tidslinje for 
natten. Taler med ny politimand, 
som tror på hende, men 
desværre kan der ikke laves en 
profil til sammenligning, da der 
ikke var nok DNA fra prøven, og 
hun ikke havde et signalement. 
Efter voldtægten var Sarah sygemeldt i 1½ år og mistede sit hjem, arbejde, venner og røg 
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i dyb hul med depression. Voldtægt er tabubelagt og vennerne trak sig. En psykolog hjalp 
ikke meget, men der ser hun en folder fra ”Hjælp voldsofre” og ringer til dem. De forstår 
hende og betaler psykolog og hjælper med erstatningssag. Desuden kommer hun på 
weekend kursus med andre ofre og begynder på sport. Får lyst til frivilligt arbejde og laver 
forretningsplan for afd. i Aalborg. At hjælpe andre ofre har givet hende selvværd og alle 
venner er nye. Sarah har lavet et fotoprojekt ”Sæt ofret i centrum” over 12 ofre med 
oplysning på plancher ”Hvorfor er du med”, og det gav meget mediedække. Vi hørte 
fortællingen om de 7 af ofrene, bl.a. Johnny Bredahl. Fotoprojektet har givet Sarah livet 
tilbage, og hun har opnået følelsen af at gøre en forskel. 
Sarah lever i dag et fornuftigt liv, men går aldrig hjem.  
Hun har igen fået kæreste efter et par vanskelige forhold. Har meget brug for tillid. Sarah 
er 3. generation i Kruse Vask, hvor hun nu arbejder. 
”Hjælpe voldsofre” er en landsdækkende forening, som er 35 år gammel og er på 
finansloven med et tilskud på 2 mio. kr. Arrangerer foredrag og er med i høringssvar ved 
lovgivning. Der er 3 ansatte på kontoret i Randers og mange frivillige, som næsten alle har 
været ofre – enten volds- eller voldtægtsofre. Hovedbestyrelsen har 8 medlemmer, heraf 
Sarah der har stiftet lokalafdelingen i Aalborg, som hun er formand for og som har 5 
frivillige. Foreningen har eget korps af psykologer, læger og advokater, så ofrene kan få en 
hurtig behandling. Hjælper med det retslige og juridiske og får også hjælp andre steder fra. 
Ca. 1.000 ofre om året får hjælp gennem foreningen, som også hjælper pårørende til 
voldtægtsofre, bl.a. med weekendkurser. Alle skal huske at informere ofre om foreningen, 
få evt. ofrets telefonnummer og give det til foreningen, som så tager kontakt og yder hjælp.  

Mange tog imod opfordringen til at tegne medlemskab.  
Herefter var der kaffe med kagebord. Gildemester Elsa Berglund takkede Sarah for, at hun 
kunne fortælle sin historie og herefter svare på spørgsmål. 

Det var en tankevækkende aften. 

Næste gang vi mødes er til 9. gildes fødselsdag 5. marts på Rold Storkro. 

10. Gilde  

På gildemødet den 17. februar var vi inviteret til et spændende foredrag, som en af vore 
egne gildebrødre skulle afholde. 

Bengt Landors Christensen havde indvilget i af 
fortælle om sin barndom og opvækst på 
Sumatra, hvor Bengts far startede som 
bestyrer af en gummiplantage i 1926, og endte 
med selv at købe en gummiplantage. 
 
Bengt blev født på Sumatra i 23. april 1937 og 
vendte først hjem til Danmark i 1946. Bengts 
forældre vendte senere tilbage til Sumatra, men vendte i 1952 hjem igen for at bosætte sig 
permanent i Danmark efter at præsident Sukarno havde overtaget styret i Indonesien. 
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Bengt præsenterede et meget flot og velforberedt dias show, både med egne billeder og 
tegninger, men også lidt fra ”Google”.  
Bengt fortalte i lidt mere end 2 timer om sin tid og livet på plantagen på Sumatra, om 
besættelsen af japanerne under krigen, og om den lange tur hjem via forskellige 
flygtningelejre i Malaysia, og tilsidst sejlturen hjem til det kolde Danmark, hvor familien gik i 
land for næsten præcist 70 år siden den 28. feburar 1946. Bengt har aldrig senere besøgt 
Sumatra. 

Tak til Bengt for flot foredrag. Din historie berørte alle 28 tilhører. 

11. Gilde 

Til vort februar møde havde vi 11.gilde vores gildesøster Inge Vestergaard, til at fortælle 
os om Børnehjemmet F.1 i Lukoj i Rumænien. Inge har i en del år været involveret i 
Rumæniensprojektet af 1992, der støtter børnehjem i Banat provinsen! I 11.gilde støtter 
vi via Inge ovennævnte børnehjem!                  
Inge havde medbragt sit barnebarn Astrid og dennes veninde Charlotte! De 2 piger har 
begge været med i Rumænien.  Astrid har været med 7 gange og har lært sig at tale 
rumænsk gennem disse besøg!                                                                   
Tidligere var det således, at børnehjemmene var opdelt i drengehjem og pigehjem, men 
for ca.10 år siden, blev vilkårene ændret, således at der i dag er både drenge og piger på 
hjemmene, der således ikke længere tvinges til at adskille søskendepar!                                          
Medlemmer af Rumæniensprojektet besøger børnehjemmet 2 gange om året, i april og i 
efterårsferien og oftest er Inge og Astrid med. Turen foregår nu mest med fly, men også i 
bus, en rejse på næsten 2 døgn! Når børnehjemmet får besøg fra Danmark er der pakker 
med! Disse ankommer et par dage efter gæsterne, idet der fra Danmark sendes flere 
lastbiler afsted fyldt til randen, med pakker til børnene, men også andre ting, som f.eks . 
brugte skolemøbler, madvarer og rengøringsartikler!                    
Pakker til børnene indeholder tøj, sko, legetøj og hygiejneartikler som tandbørste, 
shampoo og eks. neglelak! Hovedparten af børnene har danske kontaktforældre, som de 
også kommer på ferie hos, men også de børn, der ingen kontaktforældre har, modtager 
pakker. Således bliver børnene ved hvert besøg målt og vejet, og man finder ud 
skonummer, dermed er det nemmere at sørge for, at børnene modtager tøj mv. i den 
rigtige størrelse!  
Når Inge, Astrid og Charlotte er der nede tager de ofte børnene med ud i byen på tur. De 
mindre børn kommer ikke så tit udenfor børnehjemmet.  Skolebørnene går i den lokale 
skole.  Sammen med kontaktforældrene kommer børnene også f.eks. med på Pizzaria, et 
stort hit! 
Børnehjemmet i Lukoj har også et udslusningshjem, hvor de unge kan få hjælp til at finde 
et arbejde eller gå videre i skolesystemet! Elever med meget fine karakterer har således 
mulighed for friplads på universitetet. Det er svært at finde et arbejde i Rumænien, hvis 
man ikke har de rette forbindelser, hvilket børnehjemsbørnene jo sjældent har.  
Udslusningshjemmet har en række gæsteværelser, hvor de danske medlemmer af 
Rumæniensprojektet kan leje sig ind! 
Skolebørnene har adgang til computere og mange af dem er på ”Face book”, hvorved de 
kan holde en tæt kontakt til deres danske venner! 
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12. Gilde. 
21. januar var vi samlet til nytårsgildehal, som startede med festlig indgangsmusik ”polka 
af Johan Strauss” fra Cd,en ”Rosen aus dem Süden” nr 6. m/Andre’ Rieu. Herefter velkomst 
til gæster og gildebrødre,vi havde den glæde at stadsgildemester  Flemming Hansen var 
blandt gæsterne. 

Anna-Marie Pedersen startede sin gildemestertale, med håb om 
ikke at snuble i sine ark, men håbede, at hun kunne tage det 
ganske roligt ligesom vores prægtige dronning gjorde det i sin 

tale nytårsaften. 
Efter at have hørt Marianne Christiansen´s  
prædiken nytårsaften, følte A.M. sig 
opmuntret til at tage fat på det nye år som 
venter forude. 
Nyt år betyder, at man ser både tilbage og 
fremad. Hvad bragte 2015, og hvad var vi 
taknemmelige for? Var der noget vi gerne 
ville have været foruden. 
Et nyt år venter på at blive levet. Lad os få det bedste ud af det! 

Men ak,- det er som om, omverden gør, hvad den kan for at modarbejde al optimisme og 
tryghed. Som det blev fremlagt i omtalte prædiken, er det vigtigt at have fokus på at 
acceptere forskellighed, og tolerere dem vi kender og dem, vi ikke kender. Det handler ikke 
om Mig, det handler om Os. 
Anna-Marie sluttede talen med tanker omkring flygtninge/asylproplematikken. Vis 
venlighed og gæstfrihed. Godt nytår til alle gildebrødre og familie. 
Anni Andersen holdt 5 min. Sct. Georg, og berettede om sin indfaldsvinkel til gildet, som var 
sket gennem loppemarkedet og var glad for det dejlige netværk, som hun var blevet en del 
af. (Morsom bemærkning af A.M:. ”Tak til loppefundet” 5 min.) 
Flemming Hansen lukkede herefter Gildehallen. Udgang til 
Strauss, Radetzky–March. 

Eftergildehallen blev en festlig aften, utrolig flot borddækning, taler til 
både fødselsdage, Ellen Henriksen 85 år, Birthe Nielsen 75 år, 
samt Judy Winneche´s 25 års jubilæum. Som afslutning på en fin 
aften, blev der stemt om den morsomste/flotteste hoved 
beklædning. Vinder blev Hanne Jørgensen. 
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Kulturlauget 
 
Kulturlaugets første arrangement i 2016 var en ”Pariseraften”. Vores musiker den aften var 
Jørn Andersen der, mens vi samledes i dagligstuen, spillede skønne franske melodier. Så 
blev der serveret et glas Pernod og chips.   
Jørn spillede så Marseillaisen, og vi prøvede så at synge til den danske oversættelse. 
Nu var det tid at udfordre medlemmerne lidt. På skift stillede bestyrelsen spørgsmål om de 
franske kunstnere, fransk musik og sange samt seværdighederne i Paris. Medlemmerne 
var meget dygtige og lysten til at besvare spørgsmålene var stor.  
Så blev der sagt værsgod, og de mange deltagere kunne gå ind i spisestuen til de festlige 
pyntede borde, som selvfølgelig var holdt i de franske farver. Der blev serveret forskellige 
fransk oste og paté og dertil franske vine. Det blev et meget hyggeligt måltid med rigtig 
god stemning. 
Derefter gik vi ind i dagligstuen til kaffe og hjemmebagte franske vafler. Jørn spillede 
fortsat den dejlige musik. Nu blev Edith Piaf`s dejlige sang ”Mylord” delt ud, og den kunne 
vi alle synge. 
Omsider var en rigtig god aften, slut og laugsmester Helle Stenild kunne sige tak for den 
store tilslutning. 
 
Kulturlaugets februar- møde var denne gang lagt på en lørdag formiddag. Til vores store 
glæde var medlemmerne også denne gang mødt talstærkt op. 
Vi skulle besøge ” Historisk Museum ” i Algade. 
Kl. 10. 30 var vi samlet og havde af det flinke personale fået lov at låne et rum til 
formiddagskaffe. Kulturlauget var vært ved kaffe og fastelavnsboller. 
Så var det tid til rundvisning. En flink og meget vidende ung mand viste os rundt. Peter 
læser historie på AAU, så vi var i gode hænder. 
Først så vi en ”forretningsgade” som var bygget op med nogle af de forretninger, vi har 
kendt tidligere f. eks. Konditori Kristine. Men der var bl. a. også modeforretnig, isenkram 
og legetøj. 
Vi så og hørte utrolig mange ting på rundvisningen. Historier fra Vikingetiden.  Da 
Gavlhuset blev revet ned, og hvad de der fandt af spændende ting. 
Historier fra 2. verdenskrig.  Bl.a. er der nok mange af os, der ikke vidste, at Hals ikke blev 
befriet 4. maj, men måtte vente til englænderne kom. 
Vi så en fantastisk stue fra renæsancetiden med helt unik udsmykning, huset, stuen har 
været i, har ligget på Østerå.   
Da rundvisningen var færdig, takkede laugsmester Helle Stenild vores rundviser, som vi 
alle syntes havde gjort det rigtig godt. 
Bagefter kunne vi så selv gå rundt og se på alt det andet, Historisk Museum har rigtig 
meget at byde på. 
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Sangerlauget 

Årets første sangerlaugs aften var en realitet og 25 forventningsfulde gildebrødre var mødt 
frem til en hyggelig aften.  
Indledningen var som altid vores kendingsmelodi og månedssangen. 
Og så var aftenen skudt i gang. 
”If you can dream it, you can do it”, udtalte en verdensberømt mand engang. Hans 
fødenavn var Walter Elias Disney og han blev født d. 5. december 1901 i Chicago. 
Han blev senere den så verdensberømte Walt Disney, tegnefilmens fader. 
I 1923 flyttede han til Hollywood, hvor han og broderen Roy grundlagde et filmstudie i 
onklens garage. 
Her blev Alice i Eventyrland indspillet, med en virkelig pige mod tegnet baggrund.  
I 1924 kom den første hele tegnefilm ”Oswald the lucky rabbit”, som blev en bragende 
succes, desværre blev Oswald figuren snuppet fra ham.  
Sammen med en stadig voksende skare tegnere, lavede han så figuren Mickey Mouse, 

efterfulgt af ”Steamboat Willie”, her i landet kaldet 
”Store Tut og Lille Tut”.  
Mickey Mouse blev der i 1928 sat lyd til.  
Mængden af tegnefilm, tegneserier og underholdnings 
produkter blev nærmest endeløs. 
En af de allermest populære var ”Pinnochio”, så til en 
nytårs laugsaften sagde vi med ham ”Når du ser et 
stjerneskud”.  
Torben Anton Svendsen instruerede i 1951 den 
romantiske komedie ”Mød mig på Cassiopeia”, med 
den skønne muse Polyhymnia fra den græske 
mytologi. Det førte videre til ”Musens sang” 
En anden rolle i filmen ”Mød mig på Cassiopeia” havde 
Lily Broberg som sangerinden Irene Berger, i filmen gift 
med John Berger. Hendes sang var ”Gå ud og gå en 

tur”, den blev næste sang. 
Ikke mange musicalmelodier er brugt i den kristne kirke. Det skete med denne melodi af 
Richard Rodgers, og stadig er det ofte almindeligt i forskellige kristne samfund at høre 
velsignelsesteksten ”May the Lord, mighty Lord” blive sunget til orgelmusik. Vi tog den 
danske ”Sound of music” version, ”Edelweiss. 
Midt i vinteren står vi og kan godt tænke fremad på foråret og hvad det lokker med, ”I 
Heidelberg, der tabte jeg mit hjerte”.  
Som nogen allerede havde gættet var aftenens tema en glad Wieneraften. Vi begav os ud 
i et dejligt potpourri af glade ”Refrainer og operettemelodier”. 
Turen gik til Wien hvor Rudolf Sieszynski blev født i 1979. Han blev jurist og arbejdede 
deltids i den offentlige forvaltning. Han komponerede og skrev wienerlieder og bøger med 
kulturelt og moralsk-historisk indhold. I 1912 skrev han sangen der i 1. verdenskrig blev 
oversat til mange sprog. ”Wienne, ville de mes revês” og i London sang man ”Wienna, city 
of my dreams” og vi sang ”Wien, Wien nur du alein”. 
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I direkte afskrift: Komponist Evald Gunnar Laurits Boilesen, var københavner med en 
violinspillende far og en syngende mor, der også var skuespillerinde. Da han var 21 år 
gammel dannede han sit eget orkester, der henrykkede sommerfolket i Hornbæk om 
dagen og københavnerne om aftenen på de små cafeer. Senere startede han et 
musikforlag og en grammofonpladefabrik, som han drev sammen med sin datter Lilian, til 
sin død. Evald Boilesen blev kendt for mange gode melodier og blandt disse var ”En vals 
blev født i Wien”. Den kom til verden mens han ventede på en sporvogn. Han hoppede af 
sporvognen og opsøgte et værtshus med klaver. Det blev den helt store melodi og han 
blev inviteret til Wien, for melodien var jo sådan, at den faktisk kunne være fra den 
valsende by.” Citat slut. Vi sang ”En vals blev født”. 
”Den glade enke”, en rigtig familie-jule-hygge-operette fra 1905, baseret på komedien 
”L’attachê d’ambassade”. Operetten er komponeret af Franz Lehar, teksten skrevet af 
Viktor Lèon i samarbejde med Leo Stein. Ved et stort haveselskab i den rige enke Hannas 
palæ opførtes en danseforestilling, der fortalte sagnet om skovalfen Vilja. Det ledte til at vi 
sang ”Viljasangen”. 
Den 18. august 1906 havde ”Den glade enke” premiere i København på Casinoteatret. 
Hanna Glawari spilledes af Gerda Krum, der var gift med en 20 år ældre kollega. Han blev 
så jaloux over, hun i rollen skulle danse og flirte med sin medspiller, at han en morgen 
forsøgte at skyde hende, hvorefter han dræbte sig selv. Dansen, en vals har vi i ”Vals fra 
den glade enke” populært kaldet ”Enkevalsen”. 
Grev Danilo i ”Den glade enke” blev ved premieren på Casinoteatret spillet af Holger 
Reenberg. Hans søn Jørgen Reenberg gik samme vej om end i en anden retning og blev 
kgl. skuespiller. Han var en af Danmarks største skuespillere og blev nærmest 
udødeliggjort i rollen som admiral i syngespillet ”Pinafore” og vi sang ”Admiralens vise”. 
I 1500-1700 tallet kastrerede man drengesangere med smukke sopranstemmer, før 
stemmen gik i overgang. Kastralsangerne havde de smukkeste sopranstemmer, smukkere 
end sangerindernes og som i fylde, kraft og udholdenhed var som mændene. En af de 
berømteste var Carlo Broschi alias Farinelli. Han optrådte i de store byer, London, Wien 
og Paris. Han opholdt sig også i Madrid ved det spanske hof, bl.a. for at opmuntre den 
deprimerede Filip V. Det førte os til at synge sangen fra ”Farinelli”, ”Sangen har vinger”. 
I 1942 skrev Emil Reesen musik og Mogens Dam teksterne til ”Farinelli”, med Carlo 
Broschi i tankerne. Få husker nok Aksel Schøtzs Farinelli fra premieren, men mon ikke alle 
husker Poul Bundgaards udgave fra tv-udgaven af ”Farinelli” i 1961.  
Vi sang ”Den som har livets mildhed søgt”. 
Af statur var Poul Bundgaard ikke en Farinelli. Han debuterede på Nørrebros Teater i 
1947, var operasanger på Det. Kgl. Teater 1958 -73, indspillede film lige til sin død i 1998, 
hvor han var i færd med at indspille ”Olsenbandens sidste stik”. Han forsagede ikke livets 
glæder og det ville vi heller ikke, men først sang vi ”Livets glæder”.  
Efter pausen med stjerneskud, rød - / hvidvin, kaffe/te gik det løs med Ønskekoncerten. 
Vi tog forskud på næste måned og sang ”Februarsangen” efterfulgt at ”Hvornår er der 
dejligst i Danmark”, ”Når man føler at sig ald’ren nærmer”, ”Waltzing Mathilda”, ”Såd’n var 
det ikke i halvfemserne” og ”Glitrende hav”. 
En glad sangaften sluttede med ”Underlige aften lufte”. 
Vi ses d. 24. februar og vil meget gerne have flere medlemmer.  
OBS! Sangerlaugsaften den 25. maj er ændret til den 31. maj. 
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8. Sct. Georgs Gilde har mistet Ole Mortensen, der døde den 01.11.2015 i en alder af 
66 år. 

Ole blev optaget i gildet i 1985, væbner i 1986 og var skatmester i perioden 1992/94. 

Ole var aktiv i gildet kun afbrudt af alvorlige sygdomsperioder. 

For flere år siden flyttede Ole til Gærum ved Frederikshavn. Forbindelsen til gildet blev 
opretholdt med aktiv deltagelse i gildets og gruppernes aktiviteter på trods af afstanden 
mellem Gærum og Aalborg. 

Gennem flere år gik gildets årlige grundlovstur til Ole og hustruen i Gærum, hvor den 
smukke natur var ramme om festlighederne.  Grundlovsturene til Gærum står som 
”nøglebegivenheder” i gildet historie. 

Ole nød stor respekt i gildet, altid parat til at hjælpe og ikke mindst var han altid glad og 
smilende på trods af gentagende alvorlige sygdomsperioder de seneste år. Ole var sej og 
havde et ukueligt livsmod og levende til fulde op til første linje i en af vor spejdersange ” 
En spejderdreng er altid glad og veltilfreds” 

Personligt har jeg været i gruppe med Ole flere gang siden optagelsen i 1985 og oplevet 
hvordan Ole altid påtog sig en naturlig del af gildets arbejde. Senest var jeg sammen med 
Ole tre uger før dødsdagen, hvor vi som altid havde Ole i godt humør ved en 
gruppeafslutning med spisning og efterfølgende forestilling i Musikkens Hus. Selv midt i 
besværet havde Ole det gode humør med sige.  

Ole var altid punktlig og samvittighedsfuld med alt hvad han foretog sig uanset om det var i 
gildet, i arbejdslivet eller privat. I gildet vil Ole blive husket som en god kammerat. 

Ole vil blive savnet. 

Æret være Oles minde. 

Kaj Palsgaard Andersen 

8. Gilde 
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Renovering af 1. sals lejligheden i Gildeborgen 

 
Kære Gildebror! 
  
Med henblik på at billiggøre renoveringen af 1. sals lejligheden søger 
Ejendomsudvalget efter gildebrødre, som i første omgang vil give en hånd 
med ved rydningen af lejligheden, som påbegyndes primo marts måned. 
  
Har du tid, lyst og mulighed for at give en hjælpende hånd, da må du gerne 
(snarest muligt) give Henrik Larsen (heru@bygumlarsen.dk)  
et praj med oplysning om, hvad du kan lave og hvornår du er ledig, så vil du 
høre nærmere.  
  

MGH 
Ejendomsudvalget 

 
 
 

 
 

Arbejdshold anno 1955 

  
”Vandrelauget” holder pause under arbejdet i Gildeborgens have 

 

 

mailto:heru@bygumlarsen.dk)
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. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 27.02.2016 
  

Tlf.nr. ændring: 
9. gilde 

Susanne Lindemann Danielsen 
Vejrholm 31H, 9220 Aalborg Ø 

Tlf. 6160 2212  
(forkert anført tidligere) 

 
Adresseændring 

7. gilde 
Knud Pedersen 

Thulebakken 20, lejl. 3 
9000 Aalborg 

 
Udmeldelse 

11. gilde 
Lise Baadsgaard 

Frejaparken 57, 9000 Aalborg 
22.02.2016 

 
Lena Kulberg Jakobsen 

Kirkedalsvej 3, 9000 Aalborg 
27.02.2016 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

HUSK  
støt vore annoncører –  

de støtter os 
 

 
Da vi gerne vil bibeholde 
vore annoncører, opfordres 
alle gildebrødre til at 
benytte disse, når der er 
brug for deres ydelser. 
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Fødselsdage i marts: 
Dato:                                     Gilde: 
04.  Jytte Faldborg                        6. 
08.  Henrik Larsen             7. 
09.  Hans Dahl                           10. 
09.  Inge Ringgaard                     11. 
10.  Peter Jensen,                          1. 
11.  Mogens Foss                         8. 
11.  Laila Haugen                        10. 
12.  Ove Samson,                         8. 
13.  Per Bruun Kjeldsen               5. 
13.  Poul Petersen Bach                7.    
14.  Henning Nielsen                    1. 
14.  Preben Nielsen, 75  år       10. 
14.  Tove O. Rahmberg                2. 
15.  Mogens Bo Knudsen,            5. 
15.  Kirsten Wolfsen                   12. 
17.  Rita Koch                              2. 
22.  Inge-Lise Ellern, 70 år        6. 
26.  Ernst W. Thygesen, 80 år   1. 
28.  John Winther                       12. 
29.  Helle Stenild, 70  år            6. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer i marts: 
Dato:                                     Gilde: 
05. Gildeting                                5. 
05. Fødselsdagsfest                       9. 
07. Gildeting                                2. 
08. Gildeting                                1. 
10. Gildeting                                9. 
10. Gildeting           Fjerritslevgildet 
13. Lundby Krat                Stifinder 
14. Gildeting                                8. 
15. Gildeting                               11. 
16. Gildeting                                6. 
17. Gildemestermøde               STL 
22. Gildeting                   7. 
29. Gildeting                               12. 
30. Sangaften               Sangerlauget    
31. Gildeting                               10. 
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Fødselsdage i april: 
Dato:                                     Gilde: 
01. Flemming Markussen              7. 
02. Poul Berg Nielsen                   5. 
03. Henning Thomassen             12. 
03. Susanne L Danielsen              9. 
06. Ardy Graversen                      8. 
06. Jesper Hansen                         8. 
08. Karin Hansen                       11. 
08. Lars Hedegaard                      5. 
09. Birthe Agerhus                       2. 
09. Carl Fryland      8. 
09. Anna-Marie Pedersen   12. 
11. Bent Ove Holm                      1. 
12. Tove Posselt                           6. 
13. Klaus Cordes                      1. 
14. Svend Aage Wisler                  7. 
22. John Pedersen                       12. 
23. Niels Voss Hansen, 70 år   10. 
23. Bengt L. Christensen   10. 
23. Poul Sørensen, 80 år             1. 
23. Jytte Kaiser                           11. 
25. Gull-Maj Cordes                    9. 
26. Grethe Kristensen                11. 
27. Anne Winther                       12. 
29. Marianne Møller      9. 
30. Jens Carl Nielsen, 85 år       7. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Arrangementer i april: 
Dato:                                     Gilde: 
12. Sct. Georgs Gildehal             12. 
13. Orientering for nye GL     DGL 
14. Laugsting    Sangerlauget 
14. Gildehal             Fjerritslevgildet 
17.Bjergbanetur,Svenstrup,Stifinder 
18. Sct. Georgs Gildehal               9. 
19. Sct. Georgs Gildehal               2. 
20. Sct. Georgs Gildehal             11. 
25. Sct. Georgs Gildehal             10. 
23. Sct. Georgs Gildehal               1. 
23. Sct. Georgs Gildehal               8. 
25. Sct. Georgs Gildehal             10. 
27. Sangaften               Sangerlauget 
28. Fødselsdagsgildehal                6. 
 
 
 

 
 
 

Jubilæum i april: 
 

20.04.: 
Ole Max Müller, 5. Gilde,  

50 år 
 

27.04.: 
Birthe Agerhus, 2. Gilde, 

 40 år 
 

30.04.:  
Jørgen Abel Jensen, 7. Gilde,  

40 år 
 

TIL LYKKE 
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

 
Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

Hyrdindevej 12, Dall,  
9230 Svenstrup J., 
 Tlf.: 4062 1350. 

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

Carl Klitgaardsvej 23, 2'tv, 
Tlf.: 2164 0762. 

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen, 

Dronningensgade 7,st. 
9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446. 

e-mail: : lunen1945@gmail.com 
 

Distriktets Internationale Sekr. 
Pt. Ubesat. 

 
Distriktets Uddannelsessekretær 

Preben Nielsen, Møgelbjergvej 26, 9310 
Vodskov. Tlf.: 4231 4354. 

e-mail: alm.pvn@stofanet.dk 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Redaktør: 

Janne Voss Hansen 
Fyrrebakken 40, 2. 

Aalborg.  Tlf.: 5124 3784. 
e-mail:  

janne@vosshansen.dk 
 
 

Distriktets webmaster: 
Per Sander, Tingvej 50, 

9380 Vestbjerg.Tlf. 9829 6223. 
e-mail:  

sander@tdcadsl.dk 
 
 

Distriktets hjemmeside: 
www.sct-georg-aalborg.dk 

 
Facebook: 

Gildebrødre i Aalborg 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

 
Distribution af Gildeposten: 

SGK Lis Andersen, Dronningensgade 7,st  
9400 Nørresundby Tlf.: 9827 A1351. 

e-mail: : lunen1945@gmail.com 
 

Annoncer: 
PR- og aktivitetsudvalget 

 
 

 

Deadline for Gildeposten,  
nr. 3, maj 2016 

 
mandag, den 25. april 2016 

 

 

mailto:flemming@hansen.li
mailto:k-cordes@stofanet.dk
mailto:lunen1945@gmail.com
mailto:alm.pvn@stofanet.dk
mailto:janne@vosshansen.dk
mailto:sander@tdcadsl.dk
http://www.sct-georg-aalborg.dk/
mailto:lunen1945@gmail.com
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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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GildepostenGILDEPOSTEN
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

Nr. 2 marts 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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