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

Nr. 3 maj 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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• 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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Loppemarked 
 

12. Sct. Georgs Gilde afholder stort 
 

Loppemarked  
 

Lørdag d. 21. maj 2016, kl. 10-15 
 

Lufthavnsvej 37, Nørresundby 
 

Overskuddet går til spejderarbejde og humanitært arbejde 
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Indbydelse til fælles Bil Rally 
1. og 9. gilde arrangerer Bil Rally, for alle gildebrødre 

med familie, venner og bekendte. 

Søndag den 22.maj 2016 
 

 

 

 

 

 

Vi starter kl. 9.30 på P-pladsen ved Lundby Krat. 

Her udleveres startkort m.v., ligesom de første opgaver skal løses her. 

Løbet går nu mod syd gennem det smukke Midthimmerland, hvor der undervejs skal 
løses forskellige opgaver. 

Turens længde er ca. 100 km. 

Pris pr. deltager ca. kr. 50,00 

Medbring alt hvad I har af navigationsudstyr, kort, kompas, kuglepen og GPS. 
Kørselsvejledning udleveres. 

Husk også picnickurv og drikkevarer til formiddagshvil og frokost. 

Vi slutter af med kaffe og præmieoverrækkelse til den vindende bil. 

Hvor det lige bliver vides ikke helt endnu. 

Tilmelding senest torsdag den 12.maj til Reinhardt Rasmussen på e-mail: 
reinhardtg@stofanet.dk eller tlf. 21 73 00 42. 

Ved tilmelding skal oplyses følgende: Antal deltagere (navne) og antal biler, 

et mobilnr. og evt. ledige pladser i bilen. 

Med gilde-bil-rally-hilsen 

1. og 9. gilde 

 

mailto:reinhardtg@stofanet.dk
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Drageskydning 2016 
Torsdag d. 09. juni 

 
1. gilde afvikler i år for 60. gang sin traditionelle drageskydning, så kom og vær med til at 
kæmpe om dette års ekstra flotte præmier.   
 
Tegningslister vil snarest blive udsendt til alle gildebrødre – Udfyld den og send den. Der 
er ingen grund til at vente til tegningsfristens udløb mandag   d. 6. juni. - afregning senest 
09. juni. 
 
Vi mødes i Gildeborgen den 09. juni kl. 1800 til en hyggelig aften.  
Madkurv og drikkevarer (inkl. service/bestik m.m.) medbringes.  
Skydningen indledes med at fungerende drageridder afgiver det første skud, derefter 
stadsgildemesteren og det tredje skud afgives af 1. gildes mester. 
Alle kan deltage i skydningen mod dragen.  
Husk at tilmelde dig ved skydeledelsen. 
 
Som sædvanlig er der også mulighed for at konkurrere på sidebaner. 
 
Du kan få alle tiders aften 
- vi begynder kl. 1800 
- det sker i Gildeborgens have 
- du kan skyde på dragen fra kl. 1800 
- du kan skyde på sidebanerne fra kl. 1830 
 
Det er bare op til dig selv 
 
Og tag så det gode humør med hjemmefra. 
 
1. Gilde 
 
PS. 
Der er præmie til det gilde, der tegner flest lodder – 1. Gilde deltager ikke. 
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AALBORG STADSGILDE/AALBORG DISTRIKT 
 

indbyder til 
 

ÅBEN SOMMERGILDEHAL 
som afholdes i 

 
Buderup Ødekirke torsdag den 4. august 2016 kl. 18.30. 

 
Stadsgildet er vært ved et glas vin umiddelbart efter gildehallen. 

 
Eftergildehallen nydes i det fri med udsigt 

over Lindenborg Ådal og Rold Skov. 
 

Medbring selv mad og drikke samt bord og stol 
(stol bruges også til gildehallen). 

Påklædningen er uformel (fritidstøj). 
Der er ingen tilmelding og ingen deltagerbetaling. 

 
Det er vort håb at se mange af distriktets gildebrødre samt ledsagere. 

Husk også at sommergildehallen er en god mulighed for at tage nye 
mulige gildebrødre med til en gildehal. 

 
Kørselsvejledning: Ca. 1 km syd for Støvring ad den gamle hovedvej 

drejes til venstre mod Skørping. Ca. 1 km. mod øst og ødekirken ligger 
til højre. 

 
På gensyn fra Aalborg Stads- og distriktsgildeledelse 

 
 
 
 
 

 

Buderup Kirke, som stammer fra 1100-1200 tallet, fik 
betegnelsen ”ødekirke” i 1907 da Støvring Kirke blev 
indviet. 

  

Efter at tyveri, hærværk og forfald havde sat sine spor blev der 
i 1944 ryddet op og det meste inventar blev fjernet.  
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                Ordensregler for Gildeborgen________ 

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

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

 
Reservation af Gildeborgen: 

• Reservation skal gå gennem det pågældende gildes kansler, der vil indføre reservationen i 
den digitale kalender på hjemmesiden. 

• Udlån/udlejning af lokaler i gildeborgen kan kun ske til gildebrødre – se opslag herom. 
• Ingen udlån (ud af huset) af service og havemøbler til private arrangementer. 

 
Rengøring: 

• Lokalerne skal afleveres som modtaget – eller bedre. 
• Hvis nødvendigt skal gulvene støvsuges/vaskes. 
• Såfremt der spildes stearin på borde eller gulve, bedes dette fjernet straks (fx i forbindelse 

med afsyngning i forhallen, hvor der bruges stearinlys på gulvet).    
 
Køkkenet og anretterkøkken: 

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

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

• Service sættes på plads efter opvask. 
• Køleskabet tømmes og rengøres 
• Affald/flasker samt affald fra toiletter afleveres i containere udenfor Gildeborgen  
• Brug af opvaskemaskine og kaffemaskine, se brugsanvisning på maskinerne.  
• Poser med kaffe til kaffemaskine købes af stadsgildeskatmester Klaus Cordes, tlf. 9837 1962 

/ 2164 0762,  
e-mail: k-cordes@stofanet.dk. 

 
Toiletter: 

• Lager med toiletpapir og servietter findes på hylde i forrummet til køkkenet.  
• Husk at fjerne affald fra toiletterne. 

 
Elektriske installationer og radiatorer: 
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• Husk at slukke tændte elektriske apparater inden Gildeborgen forlades. 
• Termostatindstillinger på radiatorer må ikke ændres.  

 
Gilderne skal selv medbringe følgende: 

• Duge  - Karklude – Viskestykker - The/thebreve 
 
Fælles ansvar – betragt Gildeborgen som din egen.                          April 2016/ 
Stadsgildeledelsen 
 

               
 
 
 
 
 
 

 
Udlejning af Gildeborgen 

 
Gildeborgen kan lejes af gildebrødre til brug ved private arrangementer. 
 
Der kan lejes for: 

• 1 dag 
• lørdag-søndag 
• formiddag (max. 3 timer) 
• eftermiddag (max. 3 timer) 
• aften (max. 3 timer) 

Lejen omfatter brug af faciliteterne i stueetagen og kælderen, bortset fra Gildehallen, 
ligesom køkkenet i kælderen kan benyttes. 
 
For leje af Gildeborgen gælder følgende regler: 

• Kun udlejning til gildebrødre 
• Den pågældende gildebror skal selv være til stede. 
• Reservationen skal gå igennem det pågældende gildes kansler. 
• Koden til døren og nøgleboksen i hallen må ikke overdrages til 3. mand. 
• Leje:  

1 dag eller lørdag/søndag:                  1.000 kr. 
Formiddag, eftermiddag eller aften:       500 kr. 

• Betalingen for lejen opkræves af Stadsgildeskatmester. 
 
Det forventes, at Ordensregler for Gildeborgen, der er ophængt på tavlen ved 
køkkenet, overholdes. 
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Fra den 1. august 2016 bliver kalenderen i Gildeborgen elektronisk. 

På gildemestermødet den 17. marts 2016 blev man enige om at gøre kalenderen i Gildeborgen 
elektronisk. 

Det betyder bl.a. at alle kan se, om der er ledige lokaler, bare man har adgang 
til Stadsgildets hjemmeside. Du finder den under ”Kalender”.  
”Kodeordet” er det du kender. 

Det er gildemester og –kansler i hvert gilde, der kan reservere. Og vi vil gerne 
have, at der lægges reservationer ind for alle møder og arrangementer herunder også private 
fester.  
 

På den enkelte reservation kan du se, hvem der 
har reserveret til hvad, og desuden 
vedkommendes e-mail og tlf.nr. 
Kalenderen kan KUN findes via det link, der er 
på Stadsgildets hjemmeside, og ikke via en 
søgemaskine, hvilket giver en stor sikkerhed. 
Man kan kun ændre eller slette egne 
reservationer. 
Længden på møderne/arrangementerne er sat 
til 3 timer, men det kan ændres.  
Det er lagt ind, at der skal være 1 time mellem 
hvert møde. Den skal anvendes til klargøring eller oprydning. 
Den der foretager reservationen, modtager en mail som kvittering. 

PR og aktivitetsudvalget 
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Gildeklan 
På gildemestermødet den 17. marts 2016 præsenterede PR og aktivitetsudvalget idéen 
om at forsøge at oprette en ny gildeklan. 
 
I vores snak om hvordan vi bliver flere, har vi erkendt, at skal det lykkes, er det nok ikke 
gennem de eksisterende gilder. Dermed ikke sagt, at I ikke må optage nye gildebrødre, 
selvfølgelig må I det. 
 
Vi kan høre på vandrørende, at der er mange tidligere spejdere og FDF’ere, der mødes 
ude i byen. Og dem vil vi gerne prøve at få fat på. 
 
Vi har opstillet følgende definition: 

• Vi skal skabe kontakt til de 35-50 årige 
• Det kan være tidligere spejdere, som stadig mødes, det kan være tidligere 

bestyrelsesmedlemmer o.a.  
• Vi skal have en snak med dem om, hvad de kan tænke sig, hvis/når de skal mødes 

i Gildeborgen 
• De skal ikke være underlagt de samme krav/betingelser, som vi ”gamle” er!  
• De skal – i en periode - kunne være medlem under Stadsgildet 

(Stadsgildekontingent), men ikke af landsgildet 
• Det kan være gratis – i en periode – at anvende lokalerne i Gildeborgen 
• Hvis der er arrangementer med mange deltagere,  

skal der altid betales lokaleleje 
• Forplejning må man selv håndtere 
• Vi skal hjælpe dem med opstarten 

 
Vi har været langt omkring i vores snak, og er nået frem til, at det vil være svært for os, at 
definere, hvad det er de har lyst til. Derfor vil vi som udgangspunkt heller ikke pålægge 
dem noget som helst, men tage en dialog om det. 
 
Vi har brug for dig til at identificere, hvor de 35-50 årige befinder sig. Du kan skrive til 
kurt@keldorff.dk. 
 
PR og aktivitetsudvalget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kurt@keldorff.dk
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 31. marts 2016 

Gilde Sidste 
kvartal Riddere Væbnere Svende I alt 

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

I alt 246 126 107 9 242 
 
 

Efterlysning 

”Gildebror med grønne fingre” 
Gildeborgens Ejendomsudvalg efterlyser en gildebror med grønne fingre, som vil indgå i 
Ejendomsudvalget. 
 
Da vi har haveservice som slår græsset, river bedene foran, 
klipper hæk og renser/ sprøjter fliser efter behov vil din primære 
arbejdsopgave være at sikre, at vi hele tiden har en præsentabel 
have . 
 
Du skal selvfølgelig ikke lave det hele alene, men kan med bistand 
fra Ejendomsudvalget anmode gilderne om hjælp til havearbejdet. 
 
Evt. interesserede gildebrødre bedes henvende sig til: 
Klaus Cordes k-cordes@stofanet.dk 
 

mailto:k-cordes@stofanet.dk
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1. Gilde 
 
Hvad er kultur. Det er noget man pudser møbler i. Sådan var det i hvert fald iflg. Storm P. 
Helt så enkelt var det ikke, da 1. Gilde havde gildemøde den 22. februar. Her hørte vi om 
Aalborg Kommunes kulturpolitik. Det var lagt i hænderne på medlem af kulturudvalget og 
2. viceborgmester i Aalborg Kommune, Mads Sølver Pedersen. 
Sølver indledte med at fortælle om sin politiske karriere. Det var ikke småting han er/har 
været involveret i. Fortalte også om sig selv. Og han har naturligvis været spejder. I DDS 
Kong Hans. I dag er han direktør for Det maritime oplevelsescenter Springeren. 
Kulturpolitikkens overordnede målsætninger i kommunen er: 
I Aalborg Kommune kan man møde alsidig og nyskabende kunst og kultur på højt nationalt 
og internationalt niveau. 
Flere skal bruge kulturlivet. 
Kulturlivet skal involvere flere i at skabe kunst og kultur. 
Inden for kunst og kultur har vi i Aalborg flere ”Ikoniske Byggerier”. Nordkraft, Kunsten, 
Utzon Center og Musikkens Hus. Vi kender vel alle disse fantastiske bygninger med deres 
forskellige kulturtilbud. 
Mads Sølver beskrev også flere af de større arrangementer, som Aalborg Kommune er 
involveret i. Eks. Aalborg Karneval. Northern Winter Beat, Aalborg Opera Festival. 
Platform vs. Aalborg Symfoniorkester og We Aart. Det sidste ser man rundt om i byen i 
form af store flotte gavlmalerier. 
Men vi kan også gøre os i festival verdenen. Nibe Festival. Den Blå Festival. Aalborg 
Festivals, *AaMaze og Ordkraft. 
Kulturen i tal. Samlet budget for 2016 er 116,4 mio.kr. 
De største udgifter vedrører Aalborg Symfoniorkester, Aalborg Zoo, Kunsten og Utzon 
Center samt Musikkens Hus. Derudover ydes der tilskud til en masse steder og aktiviteter. 
Der er også en pulje, de såkaldte frie midler, som kan søges/uddeles til konkrete formål. 
Aalborg Kommune indgår ofte en form for udviklingskontrakter med modtagerne af tilskud 
over 0,5 mio kr.  Dette for at sikre en vis udvikling. 
Kulturen har også økonomiske værdier. F.eks. genererer Aalborg Karneval, Nibe Festival 
og ikke mindst Tall Ship Race store indtægter til Aalborg. 
Kulturens merværdi. Jo jo. Sådan kan vi også se på det. 
For borgeren er der tale om identitet, tilknytning, livskvalitet, kompetence, relationer, 
accept, nysgerrighed, åbenhed og tolerance. Vidste du det? 
For kommunen betyder det bl.a. bosætning, arbejdspladser, studerende, investeringer og 
branding. Der er penge i kulturen. 
Efterfølgende var der en livlig og god debat om kulturlivet i Aalborg Kommune. En rigtig 
god aften i 1. Gilde. 
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1. Gilde 
 
Der er mange stolte traditioner i 1. Gilde. Siden 1953 har vi holdt gildehaller i Aalborg 
Kloster. Således også den 23. april 2016, hvor vi afholdt vores Sct. Georgs Gildehal med 
gildehallen i priorstuen og eftergildehallen i refektoriet. Næsten alle gildets brødre og 
mange gæster havde valgt denne aften til at fejre Sct. Georgs Dag. 
 
Afgående gildemester Peter Jensen kom i sin gildemestertale ind på ”Den digitale 
tidsalder”. Om det at man hele tiden er til stede enten på telefon, tablet eller computer. 
Teknologiens muligheder har flyttet hegnspælene mellem arbejde og fritid. Tidligere var 
det typisk kun cheferne, der tog arbejde med hjem. Sådan er det ikke i dag. Det forventes 
af rigtig mange, at de står til rådighed i princippet døgnet rundt. Ja selv ferier er ikke 
fredede. Vi ved det faktisk alle, at det er usundt at leve på en sådan måde. Diverse 
undersøgelser peger på, at det giver stress, man bliver udmattet og det påvirker humøret i 
negativ retning. Alligevel vælger vi at følge med tidens tendens. For ellers er vi jo ikke 
med. Det var tankevækkende at sidde under klostrets gamle murbuer, hvor skuldrene 
ellers var faldet ned, og høre om nutidens samfund, og hvordan vi har tilladt det samfund 
at stresse og ødelægge os. I et rum, hvor tid og fordybelse har været i højsædet, hørte vi 
nu om stress og jag. – Ak ja. 
 
Vi hørte Sct. Georgs Budskabet. Fornyede vores Gildeløfte og fik indsat ny gildemester og 
herolder. Gildet ledes herefter af GM Henning Nielsen, GK Flemming Boye, GSM Bent 
Ove Holm. Herolder er Finn Bramsen og Svend Erik Jensen. Så håber vi på, at ordene fra 
Stubbekøbing Rådhus efterleves: ”Lad dem styre som forstaae det”. 
 
Eftergildehallen var rigtig hyggelig. 3 gildebrødre markerede deres runde fødselsdage med 
at give mad og drikkevarer. Åh, intet smager så godt som gratis mad. Og den var god. 
Tak til de tre fødselarer. Tak til afgående herolder. Og tak til Peter Jensen, som på 
allerbedste vis har været gildets mester de seneste 2 år. 
 
Der er mange stolte traditioner i 1. Gilde. Siden 1957 har der været afholdt drageskydning 
i Gildeborgens have. I år er det således 60. gang den afholdes. Kom og vær med. 
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2. Gilde 

November 2015: 

Sidste år vedtog vi i 2. gilde, at november mødet 
fremover skal være en filmaften. Det har vist sig, at være 
en rigtig god ide, og vi ser alle frem til denne aften, og 
også i år, var den en stor succes. 

Vi så filmen ”De urørlige”, som er en fransk film fra 2011 
”der handler om den stenrige Philippe, der efter 
en paragliding-ulykke er blevet lammet fra halsen og 
nedefter og derfor er helt afhængig af andres hjælp til 
alt. Han søger en ny personlig assistent, der skal hjælpe 
ham med alle de mest intime detaljer som personlig 
hygiejne og indtagelse af føde. Egentlig søger Driss, 
som er en ung, sort, halvkriminel fyr fra Paris' forstæder, 
slet ikke jobbet, men får det alligevel. Filmen handler 
herefter om mødet mellem de to personer fra vidt 
forskellige miljøer, og hvordan deres samspil giver dem 

begge et skub fremad i livet. Tonen i filmen er holdt på et humoristisk niveau, hvilket er 
med til at aftabuisere Philippes handicap. 

Filmen bygger på den selvbiografiske roman ”Tu as changé ma vie” af Abdel Sellou, som i 
bogen beskriver sin tid som hjælper for den franske aristokrat Philippe Pozzo di Borgo. 

Filmen er for størstedelen optaget i L'hôtel d'Avaray, hvor den hollandske ambassade 
hører hjemme i Paris. 

Det er en rigtig god film, som virkelig kan anbefales. 
Til filmen var der alle de faste ingredienser til en hyggelig filmaften: slikposer, sodavand og 
popcorn, og efter forestillingen blev der serveret kaffe/te og ostemadder. En virkelig 
hyggelig aften. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I november var vi også på gildetur: 

Vi var 15 gildepiger, der onsdag d. 25. november kl. 9.01 tog 
lyntoget fra Aalborg banegård for at komme til ”Jul i Den Gamle 
By” i Århus. Vejret var dejligt mildt. Kl. 9.52 ankom vi til Århus 
banegård og tog bussen derfra ud til Den Gamle By. Der gik vi 
rundt i små grupper og oplevede stemningen i byen, der blev 
julet over det hele. Der var pyntet op til jul, som man har gjort 
gennem tiderne. Fra 1600-tallet og helt op til 1974 i den nye 
1900-tals bydel. Der var arbejdende værksteder, juleboder, 
husflidsmarked, julebutikker og julemuseum. Der var julebagning hos bageren, og ”Julens 

https://da.wikipedia.org/wiki/Frankrig
https://da.wikipedia.org/wiki/Paragliding
https://da.wikipedia.org/wiki/Paralyse
https://da.wikipedia.org/wiki/Holland
https://da.wikipedia.org/wiki/Paris
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historie” blev også gennemgået i et af byens huse. Til frokost mødtes vi alle igen, og spiste 
sandwich lavet og købt i Traktørstedet Simonsens Have. Der efter var vi igen rundt i Byen, 
og sidst på eftermiddagen mødtes vi igen i ”Madkassen” til en kop kaffe, hvorefter vi 
vendte næsen hjemad til Aalborg igen. Det havde været en pragtfuld dag, var vi alle enige 
om. 
 
Nytårsgildehallen den 20. januar 2016 
 
Vi var 19 gildebrødre samlet til nytårsgildehal i 2. gilde.  
Det var en speciel dag, for samtidig med, vi skulle fejre det nye år, skulle vi også fejre 
gildemester Ulla Vævers 40 års gildejubilæum. 
I dagens anledning havde vi besøg af Lise Andersen - stadsgildet, Per Sander - 5. Gilde, 
Hanne Skavenborg - 6. Gilde, Helge Nielsen - 7. Gilde, Eva Madsen - 10 gilde, og Ullas 
datter Connie Væver- Herning gilde. 
Lise Andersen fik tilbudt højsædet men valgte, at bringe stadsgildets lykønskning til Ulla 
samt nytårshilsen til os alle fra talerstolen. 
 
Ulla holdt en dejlig gildemestertale om: 
Håbet og frygten, som går hånd i hånd ved 
overgang til det nye år. Om at gøre status over 
året der er gået. Noget gik godt og noget gik 
dårligt. Noget bragt frygt og andet håb. Fortiden 
kan vi ikke ændre og fremtiden kender vi ikke 
endnu, men husk at øjeblikket NU altid er det 
vigtigste, for det er kun dette NU, vi er herre 
over, og husk det vigtigste af alt i verden er, at 
være god mod andre, for det er meningen med 
vores liv. 
 
Et år svinder hen. 
Bragte det lykke og held, 
        (Gildeledelsen med jubilaren i midten). 
eller bar det sorg og smerte i dit hjerte? 
Et år består af mange dage 
Nogle er lyse - nogle er mørke 
som nathimlen blå. 
Men i det fjerne blinker en stjerne, 
med trøst til dig og mig. 
Lyset vender tilbage. 
 
Tove Rahmberg holdt 5. Min Sct. Georg. Hun talte om sine tanker og ønsker for det nye 
år, om overvejelser om at gå fra arbejdsliv til pensionisttilværelse og om Gildeborgens 
fremtid. Ønske om at alle må leve med og acceptere de beslutninger, der bliver taget om 
evt. salg og nyt "hjem" for Aalborgs gildebrødre. 
 
Eftergildehallen var festlig med sange og taler og Ulla Væver blev fejret med maner. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Februar 2016: 

Den 15. februar var vi 15 gildesøstre fra 2. Gilde til et spændende og lærerigt foredrag 
med naturvejleder Esben Buch. 

Han er en enestående, engageret historiefortæller. Vi kom 
vidt omkring, både geologien i Ålborg, som er meget 
spændende at høre om og ligeledes biologien med bl.a. 
knortegæs på Egholm og meget, meget andet. 

Endvidere skulle vi interessere os for stednavne, sagde 
Esben, hvor stammer de fra, det kunne være sjovt at vide, 
så det må vi til at undersøge.  - Vi blev også anbefalet 
mange gode ture, både lange og korte, som kommunen og 
gilderne arrangerer.   

Søren Kirkegård skrev: ”Hvis vi går, så går det godt”.  

5. Gilde 
 
Den 6. april afholdt vi gildehal. 

Per Sander holdt en gildemestertale over temaet "Historien gentager sig mht. terror og 
religionskrige". Han ridsede historien op - over Tempelridderne, den franske revolution, 
IRA i Irland, FLN i Frankrig, Rote Arme Fraktion i Tyskland, ETA i Spanien, de tamilske 
tigre på Sri Lanka, krigen i det tidligere Jugoslavien, Al Quida og endelig til ISIS og med 
den seneste flygtningestrøm. Musikken herefter var "We shall overcome". Dermed blev 
GM-talen et oplæg til Sct. Georgs budskabet, der jo handlede om flygtningestrømmen og 
fred i verden. 

Herefter var det tid til at fejre vores 50 års jubilar Ole Max Müller. Først var det 
Stadsgildemesteren, der talte for ham og overrakte ham 50 års nålen. Dernæst var det 
Gildemesteren, der holdt en personlig tale til jubilaren. Ole var startet i Kong Hans Trop 
under DDS, og bl.a. havde Per Sander (på Spejdermuseet) fundet en dagbog fra en hike i 
november 1963, hvor Ole havde deltaget. Han læste lidt op fra denne dagbog og 
lykønskede Ole, der til slut fik overrakt gildets gave. 

Det blev en helstøbt gildehal fra GM-talen, over Sct. Georgs budskabet, fejringen af Ole og 
til musikken. Gildehallen sluttede med "Ein bisschen Frieden" 

Aftenen sluttede på vanlig vis med afslappet hygge, og lidt godt at spise. Per Bruun 
Kjeldsen ledede med kyndig hånd slaget ved bordet. 

Næste arrangement i gildet er gildemødet den 11. maj med besøg i Fjordbyen - en oase i 
Aalborg. 
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8. Gilde 

Traditionen tro afholdt 8. gilde Sct. Georgs Dag i Gildeborgen den 23. april kl. 10.00. 

Gildemester Søren Aagaard åbnede gildehallen, hvorefter Sct. Georgs Budskabet 2016 
blev oplæst. 

I år var det Linda Amundsen, Landsgildeledelsen, Sct. Georgs Gilderne i Norge, som 
havde skrevet Budskabet med overskriften: Veje mod fred. 

Linda Amundsen havde delt overskriften op i delpunkter: Respekt for livet, Viden, 
Retfærdighed, Deltagelse, Frihed. Afsluttet med: En spejder arbejder for fred og forståelse 
mellem mennesker. 

Efterfølgende dannede vi broderkæde og bekræftede vort gildeløfte. 

Der blev indsættelse af nyvalgte: Gildeskatmester Thomas Jensen som afløste Henrik 
Boelsmand. 

Genvalgte Martin Lykkegaard, Kansler. Nyvalgt flagherold Ulrik Petersen som afløste 
Søren Egholm. 

Per Jacobsen bidrog med et meget personligt og alvorligt indlæg i.f.b. med 5 min. Sct. 
Georg. 

Efter en god gildehal blev 20 gildebrødre budt på brunch med tilbehør og serviceret af 
Lene. 

 

GK Martin Lykkegaard  midt: GM Søren Aagaard . til højre GS Thomas Jensen,  nyvalgt. 

Stående tv. SH Søren Boelsmand Stående th. FH Ulrik Petersen, nyvalgt 

9. gildes fødselsdagsfest 
Den stadig unge og vitale ”dame” kunne lørdag den 5. marts fejre sin 52 års fødselsdag. 
Fødselsdagsudvalget, bestående af de næsten lige så unge gruppeledere, havde henlagt 
dagens fejring til Rold Skov og Rold Storkro og havde stillet deltagerne en frisk tur i Rold 
Skov i udsigt. 

Vejret var nu ikke med arrangørerne – det regnede og det var koldt, men med rettidig 
omhu havde de sørget for en plan B, som omgående blev iværksat. Vi forflyttede os fra 
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Rold Storkro til Kulturstationen i Skørping. Her var der mulighed for et se en udstilling, hvor 
kunstnergruppen Kvinder ved Limfjorden udstillede diverse kunstværket fra malerier over 
fotos med rigtig gode limeriks og endelig til diverse smykker. Efter ganske få forviklinger 
lykkedes det endelig at komme til det rette lokale, hvor udstillingen var placeret.  

Mange af deltagerne (specielt den mandlige del) var begyndt at tvivle på, om det i 
indbydelsen anførte pitstop måske ville blive glemt – men nej - 1 Enkelt kom på bordet, og 
således var vi klar til at forlægge til Rold Storkro. 

Her ventede en lækker frokost buffet med mange lækkerier, og alle var godt tilpas med 
den gennemførte plan B, så vi kunne sidde og nyde sneen falde udenfor på de græssende 
dyr. Snakken gik som vanligt godt, når 9. gildes piger er samlet. GM Elsa takkede udvalget 
for det fine arrangement, hvor der deltog 15 gildesøstre og 9 gæster. 

Næste møder er Gildeting den 10. marts og Sct. Georgsgildehal den 18. april. 

9. gilde 

Mandag den 18. april afholdt vi Sct. Georgs Gildehal. 

Efter velkomst og et forårsdigt fik vi Sct. Georgs budskabet læst op, dannede kæde og 
fornyede gildeløftet. 

I henhold til beslutning på gildetinget blev Gull-Maj Cordes indsat som kansler og Bente 
Holmbach indsat som skatmester. 

Gildemester Elsa Berglund takkede den afgående kansler og skatmester for godt udført 
arbejde. 

Gildemestertalen handlede om en udstilling på Fanø Kunstmuseum om tørklæder og 
anmeldelsen heraf. Altså - et tørklæde er ikke bare et tørklæde, men også et symbol, 
hvilket kan give anledning til mange meninger herom. 

Tilsløring af kvinder hænger sammen med Islams kvindesyn, hvor kvinder rangerer som 
andenklasses borgere og skal have håret dækket til for ikke at friste mændene. 

Men tidligere gik konerne på Fanø, Læsø og fiskerkonerne i København også med 
tørklæder, og de kappedes om at sætte hovedtøjet så smukt som muligt, og så var 
formålet at beskytte bæreren mod kulde, blæst og stærk sol. 

Talen omhandlede også den lilla ble i 70’erne, den udfordrende påklædning i det offentlige 
rum og om at vise sund fornuft og mådehold i alle forhold. 

I eftergildehallen blev der serveret tapas og under kaffen var der forskellige lege, så alle 
var på gulvet og blev rørt. 

Næste arrangement er Rally med 1. gilde den 22. maj 2016. Alle interesserede er 
velkomne. Friluftsgildehal med 8. gilde er den 14. juni 2016. 
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10. Gilde 
Den 31. marts havde vi gildeting, hvor vi valgte ny gildemester og ny stavhe-rold. Edith 
Mathiassen overtager posten som gildemester efter Anne-Lise Mølgaard, og ny stavherold 
er Johs. Christiansen. Endvidere er Annette Ankeraa valgt som skriver til Gildeposten. 
Den 25. april afholdes vores Sct.Georgsgildehal, hvor vi hører Sct.Georgs budskabet og 
bekræfter vort gildeløfte. Samtidig indsættes Edith og Johs i deres nye embeder, hvorefter 
vi skal fejre Ediths 25-års jubilæum. 
Næste arrangement er vores Forårstur den 21. maj, som er en bustur til det østlige 
Himmerland. 
 

11. Gilde   
Sct.Georgs gildehal                                       

Vi skulle denne aften optage Henriette Toft i væbnernes række. Henriette gav os et meget   
flot svar på det stillede spørgsmål: 

…... om at have respekt for det, der har værdi for andre! Uden at gå på kompromis med 
sig selv. 

I sit svar tog Henriette udgangspunkt i både sit arbejdsliv og sit private liv, med gode 
eksempler fra begge verdener! Hun afsluttede svaret med et smukt digt om at lytte! 

Der er intet så drilsk som vejret i april, og alligevel elsker vi denne måned. Endnu har vi 
foråret og sommeren foran os. Naturen har kastet sig ud i en utrolig farvesymfoni. Hver 
dag er noget nyt sprunget ud og fuglene har travlt med at bygge rede.                                          
Således indledte Gildemester Hanne Thusgaard sin Gildemestertale på denne skønne 
aprilaften! Hanne fortsætte med at filosofere over, hvad det er foråret gør ved os alle. Vi 
bliver fyldt med optimisme og håb, også om at alle mennesker på jorden må leve i fred 
med hinanden! Desværre ser dette ønske ikke ud til at kunne opfyldes indenfor en kortere 
tidsramme! 

Hanne genfortalte herefter historien om Sct. Georg med udgangspunkt i en bog skrevet af 
en Gildebror fra Hammel gildet. Bogen hedder ”Ondskabens betvinger”,og fortæller om 
kalkmalerier med  Sct. Georg. I følge bogen optræder Sct.Georg eller fragmenter af 
legenden i omkring 50 kirker herhjemme. Beretningen om den ædle ridder og hans 
dragekamp findes afbildet i kristendommen over hele Europa! Det er først og fremmest 
sagnet om Sct. Georgs kamp, der findes afbildet herhjemme, mens beretningen om hans 
martyrium,kun findes i 3 danske kirker,hvoraf Nibe Kirke er den ene! 

Hanne opfordrede os derefter til at tænke på, hvorledes vi som Gildebrødre kan gøre 
noget for de flygtninge, der er kommet her til landet! I den forbindelse fortalte Hanne om 
”Venligboerne”, og kvinden bag bevægelsen. ”Venligboerne” er startet i Hjørring og har i 
dag mere end 90 grupper med 150 000 medlemmer i Danmark. Og der er kommet flere 
knopskydninger til i flere europæiske lande. 
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Venligboerne har simpelthen fokus på almenmenneskelighed og tager udgangspunkt i, 
hvad vi har til fælles på trods af religion,politisk overbevisning,hudfarve m.m. og 
mennesker har jo netop det til fælles, at vi alle synes godt om at blive mødt venligt! 

Venligboerne har 3 nøglesætninger: 

– vær venlig i mødet med andre 

– vær nysgerrig, når du møder mennesker,der er forskellig fra dig 

– mød forskellighed med respekt. 

Hanne sluttede sin Gildemestertale med dette lille digt: 

Flygt lille barn din verden brænder. Flygt fra en skæbne du ikke fortjener. De som udsletter 
din familie og verden. Fornægter dig adgang til videre færden. De vender dig ryggen, de 
ser dig ikke. De lader dig synke, de lader dig ligge. Så flygt lille barn bliver tomme ord. 
Hvis vi lukker vores hjerter og gør spor.  LR 

Herefter bekræftede vi vort Gildeløfte inden vi skulle indsætte vor nye kansler Bente Møller 
Nielsen. Bente erstatter Birte Nordentoft, der takkede af efter 8 år på posten! 

Ved eftergildehallen var der stor tak til Birte for de mange år på kanslerposten, og 
velkomst til den nye. Ligeledes var der taler og blomster til vores nye væbner. 

En rigtig dejlig aprilaften gik alt for hurtigt! 

12.gilde 
25.februar.     

Afholdte vi både Thinkingday og arbejdsmøde tid. Rita Ekstrand startede med oplæsning af 
Thinkingday hilsenen, herefter gik vi over til dagsordenen, hvor gildets aktiviteter i det 
forgangne år blev vendt, og de nye aktiviteter i 2016 blev fremlagt. De gildebrødre der 
havde deltaget ved afviklingen af Vasa løbet, syntes det havde været et spændende løb, 
men koldt. Til afslutning blev BP´s sidste breve til henholdsvis pige/drengespejderne læst 
op, og som sædvanlig affødte de små morsomme bemærkninger. 

29.marts. 

Gildeting og valg til diverse poster, genvalg til GM. Anna-Marie Pedersen, GS. Rita 
Ekstrand, GK. Hanne Jørgensen, enkelte rokeringer til de øvrige poster. Margrethe Hansen 
blev opfordret til at annoncere i Sct Georg, efter et venskabsgilde i DK, og der blev vedtaget 
en kontingent forhøjelse, slut på en god aften. 

12.april. 

Sct. Georgs Gildehal.   Der var set frem til en festlig aften, og det blev den også, idet der 
var væbneroptagelse. Anni Andersen, Jette Nielsen og 
Minna Krægpøth, som hver især afleverede et flot svar 
på det spørgsmål de var blevet stillet. GM. Anna – Marie 
Pedersen takkede dem for de flotte svar, og holdt 
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derefter en kort GM-tale, hvor hun refererede til en oplevelse , som præsten Karin 
Kristensen fra Nørresundby ,havde haft med sit konfirmandhold. En af de unge havde 
stillet spørgsmålet: ”Hvad sker der – når vi dør?” alt det praktisk syntes hun var nemt nok 
at forklare, men alt det med livet efter døden, men hun havde fundet hjælp i en lille bog 
skrevet af. 

 Doris Sticney ”Larver og Guldsmede”.  

( Nyttigt at vide guldsmede formerer sig ved æglægning – på vand. Æggene synker så til 
bunds og bliver til larver, der lever de så på bunden i en tid. Pludselig en dag kravler larven 
op af en bladstængel, gør sig fri af  dets hylster, sidder og tørrer lidt og flyver derfra som 
en guldsmed.)  

Forkortet citat fra bogen: 

”I et stille vandhul - nede under vandet – levede en flok larver. De levede lykkeligt dernede 
langt væk fra solen. Men en gang imellem forsvandt en af larverne, de  andre undrede sig 
over, hvor den blev af. Hvorfor kom den ikke tilbage? Hvad var der sket? 

Larverne blev enige om, at næste gang ville en af dem kravle op, og se hvad der var sket. 

En forårsdag da en af larverne var kravlet op, og brudt igennem vandoverfladen, og lå på et 
åkandeblad, så den, at den havde fået fire sølvvinger og en lang hale. 

Nu kom den i tanke om at den havde lovet de andre laver at komme tilbage og fortælle om 
hvad der sket, uden at tænke over det styrtede guldsmeden sig ned mod vandet. Pludselig 
ramte den vandoverfladen og blev skubbet tilbage. Da 
gik det op for den, at hvor meget den end gerne ville, 
kunne den ikke komme tilbage og fortælle de andre, 
hvad der var sket. Det var umuligt. Og guldsmeden 
fløj lykkeligt afsted ud i sin nye verden fuld af sol og 
luft. 

Vi kan ikke forestille os evigheden – 
Guldsmedelarven kunne heller ikke forestille sig, 
hvad der ventede af sol, luft og herlighed !” 

Musikken efter GM talen. Skøn trompet solo m/Per Nielsen. Svanen fra  

Dyrenes Karneval. 

Sangerlaugs aften 24.2.2016 

Det er musik der skal til og det blev der. Derefter et snarligt farvel til februar måned, med 
månedssangen. 
Næste træk var udlevering af 2 A4 ark med sange på begge sider. Et hastigt kig ned over 
siderne afslørede at det næsten kun var på fremmed sprog. Ved laugsmesters indledning 
om nogle menneskers glæde ved at glæde andre med initiativ og gode ideer, blev det 
røbet at det var Ernst Trillngsgaards gode ide med etablering af de syngende træer i 
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Kildeparken, der var aftenens tema.  
Træerne de største og ældste er vintereg, der var plantet alt for tæt, og da man satte 
musik til træerne blev en del af området erstattet med fuglekirsebærtræer. Træerne er 
godt besøgt, siden 6.12.1987 er der trykket 1.427.538 tryk og i 2015 alene 511.170 tryk. I 
alt er det blevet til 85 træer indtil nu og træerne er plantet af internationale kunstnere, som 
har optrådt i Aalborghallen, nu Aalborg Kongres og Kultur Center. Om træerne er sagt: 

Den der planter et træ, former fremtid 
viser kommende slægter respekt. 
Den, der fælder et træ, fjerner rødder  
til den fortid, som formed’ vor slægt. 

 
I aften vil vi besøg nogle af disse træer og synge de dejlige melodier. 
Det 1. træ blev plantet 28. november 1987 af ingen mindre end Sir Cliff Richard, som Ernst 
Trillingsgaard var/er en meget stor beundrer af. Vi indledte med ”Congratulations”. 
Det 3. træ plantedes d. 14. november af Nana Moskouri, den græske sangerinde med de 
markante mørke brillestel. Ved sin optræden i Aalborghallen sang hun uden 
musikledsagelse ”Amazing grace”, en performance alle inklusiv hende selv blev meget 
berørt af. Vores sang blev ”Hvide rose fra Athen”. 
Det 7. træ blev plantet af Mireille Mathieu, født i Avignon i 1946 som ældste i en stor 
søskende flok på 14. 
Hun havde sin 1. optræden som 4 årig ved en midnatsmesse. Hendes idol var Edith Piaf 
og hun blev til stadighed opfodret til at synge Piafs sange. Vi prøvede kræfter med ”La vie 
en rose”.  
Det 9. træ blev i 1989 plante af Roger Whittaker. Trillingsgaard og Whittaker swingede 
særdeles godt sammen. Whittaker har stor respekt for andre mennesker og deres metier, 
det kom til udtryk ved at han altid var præcis og overholdt aftaler. Vi fulgte ham gennem 
”Streets of London”. 
Det 11. træ blev plantet i 1993 af Nordens sanglærke, Sissel Kyrkeby på hendes første 
turné til Aalborg. Hun startede sin karriere i et talentshow og afsluttede vinter OL i 
Lillehammer. Ved denne begivenhed hørte Placido Domingo hende og inviterede hende til 
sin årlige julekoncert i Wien og så var hendes karriere lagt. 
Vi sang dog Sebastians ”Vårvise” som de to kunstnere indspillede sammen. 
Det 15. træ plantede den svenske sangerinde Lill Lindfors i 1990. Hun gav et brag af en 
koncert og var særdeles godt orienteret om de sociale forhold og forskelle mellem Sverige 
og DK. Det fik daværende borgmester Kaj Kjær at mærke. Vi sang ”Du er den enda” 

 
Det 16 træ blev plantet af den store entertainer Victor Borge i 1991. Et af hans berømte 
numre var  
”Minutvalsen”, men det blev nu ikke den vi sang, men derimod læste vores pianist Jens 
Eric Strudsholm op af selvbiografien ”Smilet er den korteste vej”. Selvbiografien havde J-E 
købt i genbrug og i den var en lille overraskelse, der lå nemlig et kort med teksten ”Til 
Grethe og Ib fra mor”. 
Det 22. træ blev plantet i 1993 af den store stjerne Elaine Paige. Hun debuterede som 20 
årig i Hair. Hun var også været med i det kendte stykke Jesus Christ Superstar. I kender 
hende også fra Chess, hvor hun sang ”I know him so well” i duet med Barbara Dickson. Vi 
prøvede kræfter med et nummer fra ”Cats”, nemlig det meget smukke ”Memory”. 
Det 26. træ blev i 1995 plantet af den verdenskendte calypsosanger Harry Belafonte. Han 
kæmpede sig væk fra det hårde kriminelle miljø i Harlem, New York. Han undgik en 
fængselsstraf ved at hans mor skrev under på, at hun ville tage ham med til Jamaica og 
blive der i mindst 5 år. Det blev hans redning. Han fik siden en fin international karriere. Vi 
sang den smukke ”Try to remember”. 
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Det 44. træ plantedes i 2001 af Sven Bertil Taube, kendt for fortolkninger af faderen Evert 
Taubes viser. Vor sang blev ”Min älskling du er som er ros”. 
Det 53. træ blev plantet af ingen mindre end den verdenskendte Sir Elton John. Hans 
begyndte allerede som 3 årig at spille klaver og fik som 11 årig stipendium til The Royal 
Academi of Music. Der besluttede han at hans karriere skulle være i rock’n roll genren. 
Han spillede efter gehør. Hans lærere på musikkonserva-toriet spillede et fire siders stykke 
af Händel een gang, straks efter spillede Elton John det ganske fejlfrit. 
Han har blandt meget andet skrevet musikken til ”Løvernes konge” og vi sang ”Can you 
feel the love tonight”. 
Det 55. træ plantede stjernen med den hæse stemme, roden Rod Steward i 2005. Den 
karakteristiske hæse stemme fik han efter en operation for kræft i skjoldbruskkirtlen, men 
er trods det still going strong. I 2005 fik han sin egen flise på Hollywoods Hall of Fame. 
Den verdenskendte sang ”I’m sailing” blev vort næste nummer. 
Ved gennemlæsningen af den meget lange liste over kunstnere der havde plantet et træ 
undrede Laugsmester sig over, at der var så få danskere med. Peter Schaufuss, den 
berømte balletdanser, plantede træ nr. 2 i 1988 og spørgsmålet blev stillet hvem ellers? 
Det 75. træ på vores liste blev plantet af Sylvia Vrethammer og vi jublede sammen med 
hende ”Eviva Espania”. 
Trods det meget udenlandske repertoire, var der stor enighed om at sangerlauget klarede 
det forrygende. 
En velfortjent kaffepause med pianistens hjemmebag lå foran os. 
Efter alle de sange på udenlandsk, viste det sig at Ønskekoncerten blev holdt i det danske. 
Som perler på en snor kom ”Det øjeblik vi lever i”, ”Fuglene letter mod vinde”, ”Visen om 
de atten svaner”, ”Når egene knoppes”, ” Kære linedanser”, ” To hvide liljer og en knækket 
søjle”, ” Nattergalen, kender du den”, ” Vi Vil plante et træ”, Den gamle gartners sang” og 
”Musens sang”. 
En fornøjelig sangaften sluttede med.”Dagen går med raske fjed”. 
Skulle du have lyst til at være med til disse glade sangaftner, så kom med en aften og 
oplev det glade samvær. Du kan gå på Stadsgildets hjemmeside (når det er oppe at køre 
igen), klik på Sangerlauget og se hvornår vi mødes. På samme side er der referater fra 
mange gode aftener. Der er altid plads til en til. 
Vi mødes næste gang d. 30 marts 
 

Sangerlaugsaften  30. marts 2016 
 
Helt anderledes end vi er vant til, startede aftenen med månedssangen for marts måned. 
Laugsmester satte sig i blandt os og scenen blev overladt til Inge Vestergaard og Jens 

Erik Strudsholm og aftenens emne var: Aalborgs historie.  
 
 
Vi fik en spændende fortælling om byens opståen i den tidlige vikingetid i 
ca. år 800 og om  hvordan omegnens bønder flyttede fra landsbyerne ind 
til byen. 
Første sang var ”Hymne til Aalborg”. 
 
I 1000 årstallet var England en del DK og Harald søn, Svend Tveskæg 

var konge (år 986-1014). Danske og norske vikinger angreb Østanglia i England og folket 
der måtte betale store summer, kaldt danegæld. Trods de store summer blev 
englænderne alligevel groft udplyndret.  
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De store vikingehære krævede mere og mere for at skulle forlade England, men de store 
summer tiltrak også nye unge eventyrere. Det hjemførte gods var mest engelske mønter. 
 
Man lod sig dog ikke stille tilfreds med danegælden. I 1013 forlod Svend Tveskæg DK 
med sin store flåde, med en plan om at erobre hele England. Alt foløb som planlagt og 
Svend Tveskæg fik hele England  i sin magt. Svend Tveskæg dør i 1014 og efterfølges af 
sin søn Knud, senere kaldt Knud den Store. I 1017 blev han efter svære kampe 
enehersker i England og ved broderens død året efter blev han også konge over DK og 
tilføjede senere Sverige og Norge. Hans ønske om at optræde som konge i England 
gjorde, at han giftede sig med den anglesaksiske forgængers enke. Nu sagde han at det 
var lykkedes med guds hjælp og store ofre at bringe ufreden til ophør. Han lovede at der 
ikke mere skulle bringes ufred til England fra DK. Fra en rejse til Rom skrev han hjem at 
han havde talt med konger og kejsere om sit engelske og danske folks behov. Indflydelsen 
fra England blev i denne periode større og større i DK. Engelske gejstlige fik bispestillinger 
i DK og når der skulle slås ny mønt, var det med engelske møntmestres hjælp. Knud den 
Store dør i 1035 og Hardeknud, hans søn, bliver konge. Da Hardeknud dør, vælger 

englænderne en indfødt konge. Næste sang: ”Fra Engeland til 
Skotland”. 
 
Fra yngre jernalder til vikingetiden år 375 – 1000 e. kr levede folk af 
fiskeri og handel. 
Steder som Nørholm, Bejsebakken og Gjøl opstod på denne tid. Man 
sejlede fra handelsplads til handelsplads. I 1027 vendte Knud den 
Store hjem til DK via Agger Tange. 
De kaldte deres kirke Budolfi Kirke. ”Blæsten går frisk over 
Limfjordens vande”. 
 

Vi hørte om Reformationen, Luther , den sdste borgerkrig og Grevens fejde. I denne 
periode opstod Aalborghus Slot. ”Skipper Kements morgensang”. 
 

Aalborg bliver en blomstrende handelsby, med storkøbmænd som 
Jens Bang. I renæssancen var der udvikling og forandring 
indenfor alt, kunst, kultur, videnskab, teknik, bygningskunst og 
teologi. I byen er der flere kendte  monumenter fra denne periode, 
lige foran næsen på os. Det kendeste er Jens Bangs stenhus, 
højdepunktet for den borgerlige renæssance i 1600 tallet. Et andet 
kendt bygningsværk er Aalborghus Slot, hvor der endnu den dag i 

dag findes rester af det oprindelige slot. Fra samme periode er Hamborggården  i 
bindingsværk og Jørgen Olufsens gavlhus.  ”Hyldest til Aalborg” 
 
Et spændende afsnit var om datidens hekseskoler og hvordan man behandlede og 
beskyldte kvinder for at være hekse. Nogle af de mest kendte var Maren Turid, Dorthe 
Jensatter Kjærulff og Kristence. Vi sang ”Midsommervisen” 
 
I 1800 tallet skete der en modernisering og industrialisering af byen og dens fabrikker. I 
1838 kom Isodor Henius fra Polen til DK. Han startede en modernisering af en række 
brænderier og regnes i dag for at være grundlæggeren af den moderne spritfabrikation i 
DK. I 1846 kom han til Aalborg og var med til at starte den privilegerede Sirup- og 
Spritfabrik der senere udviklede sig til at blive DK’s største brænderi. I 1881 solgte han sin 
fabrik til de Danske Spritfabrikker og fortsatte som admininstrerende direktør for 
fabrikkerne i Aalborg, Randers og Aarhus. Men en anden, 
nemlig Harald Jensen, kommer fra København og bliver som 
25 årig med kunstnerdrømme uden talent, sat til at overtage 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:J%C3%B8rgen1.JPG
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faderens brænderi. Han sælger det i 1883 og bliver særdeles velhavende af det. Han 
bliver gift med Emilie og stifter familie. Han bliver formand for Teknisk Skole, idetager til 
blandt andet  museet, Haraldslund og Stadion. Vi sang ”Limfjordsvisen” og ”I like the 
snaps” 
 
Havneområdet, havnekajen er i dag ved at være et godt bebygget område. I dag har byen 
mange store bygninger, Universitetet, Nordkraft, Musikkens Hus og mange flere. Og så 
kom endelig vores kendingsmelodi, ”Musik skal der til”  
 
Næste afsnit kom til at handle om broen mellem nord og syd, Vendsyssel broen. 
Et skridt tilbage og Christian d. 4 sagde: i en retssal er det noren for al lands lov og ret. 
Navnet kom af Vendil = beboer ved fjorden-syssel, hele DK var opdelt i sysler. 
Når man tager til øen Vendsyssel forlader man det europæiske fastland, derfor byggedes 
en pontonbro, som blev indviet i september 1865, kaldet Christian d X’s bro. Der byggedes 
også en jernbanebro og det siges at efter den stod færdig fødtes der mange brunøjede 
børn i området. 
Det var og er kutyme at kongefamilien lægger navn til broer i DK, men ikke 
Limfjordsbroen. Myten siger, at kongen da han besøgte anlægsarbejdet ved Vesterbros 
gennembrud, forhørte sig om navnet, hvortil borgmester Jørgensen replicerede: 
Limfjordsbroen. 
 
I 1933 indvier Stauning den nye bro med de berømte ord: 
Når man ser broen og den gade der fører til den, er der ingen tvivl om at Alborg følger med 
tiden. Ingen andre steder i landet har man et sidestykke til dette. Da man var enige om at 
broen skulle være, rev man ned, stort og småt, alt hvad der stod i vejen. Der er noget 
amerikansk, noget tiltalende i dette. Ellers plejer man at gå uden om de gamle salt- og 
peberbøsser, der ligger i vejen. Det tjente Aalborgs borgere til ære, at de lagde vejen 
ligeud, de gav fanden i om der lå gamle huse med 100 års hævd. Der er  noget frisk og 
rask i dette. Siden Aalborg lagde denne plan har jeg haft respekt for Aalborg, som ikke for 
nogen anden by. 
 
Stauning var den første til at køre over broen i sin automobil: ”Her kører man da vist kun 
over om søndagen, når man keder sig” skulle han have sagt.Vi sang ”Imellem Aalborg og 
Sundby” 
 
Der skulle indtil 1935 betales broafgift. En automobil eller ulæsset vogn med hest, kostede 
35 øre. 
Et 3  måneders kort kostede 10 kr og skolebørn fra Nørresundby, som gik i skole i Aalborg 
passerede gratis. Broen blev passet af vagter i uniform. 
 
Herefter gik kursen mod Hammer Bakker, som i vikingetiden og middelalderen, ja helt op 
til midten af det 19 århundrede, var et knudepunkt for landfærdsel i det sydlige 
Vendsyssel. Nord/syd krydsede øst/vest færdslen og krydset var et naturligt sted at lægge 
Kjær Herreds ting, her mødtes man og afgjorde tvister. Fantasien kommer uvægerligt i 
bevægelse, for sagn om stridsmænd der lå på lur, tyve der dinglede i galgen og osen fra 
heksebålene, fodrede den. Skipper Clement har utvivlsomt været her, hans fjende Stygge 
Krumpen, bispen fra Børglum kom her op sin vej ud for at underlægge sig yderligere 
jordegods. Pilgrimme, kongen med hele sit følge på vej til Sæby for at sejle til Norge, har 
også været der. 
”In the old days, it was dangerous to pass through this area. There were a number of 
robbers and gypsies hiding in the bushes waiting for the travellers in order to attack them 
and rod there belongings”. Sangen måtte være “Folk og røvere i Kardemomme by”. 
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På vejen mod Skagen passerede H.C.Andersen, Sæby. ”I går morges tog jeg til 
Frederikshavn via Sæby, i de ti minutter jeg var i Sæby fandt folk ud af hvem jeg var og jeg 
modtog mange venlige invitationer”. H.C.Andersen boede ved sit besøg i Skagen på 
Brøndums Hotel. Naturligvis ang vi ”Skagens vise” 
 
En fantastisk del af aftenen, hvor ihvertfald jeg fik meget at vide om Aalborg, afsluttedes 
med ”Jylland mellem tvende have”. 
 
Efter pausen var det tid for Ønskekoncerten. 
I tråd med aftenens helte, Skipper Clement og Stygge Krumpen, sang vi ”Noget om helte”! 
Efterfølgende kom ”Du kom med alt det der var dig”, ”Den blå anemone”, 
”Vendelbosangen” og ”Visen om de atten svaner”.  
Vi blev ved fuglene og sang ”Hør den lille stær”.  
En flot aften afsluttedes med ”Vintergækken” 
 

Kulturlauget 
 
Kulturlaugets Laugsting fandt sted d. 14 april.  
Hele bestyrelsen blev genvalgt. Altså fortsatte Helle Stenild som Laugsmester, 
IngerJensen som Skatmester og Karen Kjær som Skriver. Kirsten Hansen fortsatte også 
som suppleant, og Margit Kammer blev ny Posekigger. 
Efter Laugstinget på bedste måde var blevet afviklet, var vi så heldige, at Ketty Johansson 
havde sagt ja til at holde et af sine spændende foredrag. 
 
 Foredraget, havde titlen: Sagføreren, Konge af Hammer Bakker. 
 
Sagføreren, Anders Olesen havde omkring 1880 den store ambition, at der skulle plantes 
mange træer i Hammer Bakker. På  den tid var der mange små husmandsbrug i bakkerne.   
Dem opkøbte sagføreren og nedlagde dem så, han var en hård forretningsmand. Han var  
ud af  en stor børneflok, men forblev selv ungkarl, den ene søster blev hans 
husbestyrerinde. Han plantede så rigtig mange træer. Til sig selv byggede han en meget 
stor villa, Møgelbjerg. Vodskov Kirke fik han også opført, den blev indviet i 1909. 
På en meget levende måde fortalte Ketty Johansson om den meget driftige og noget 
tyraniske sagfører. Derefter takkede laugsmesteren  vores foredragsholder, inden vi gik 
ind til kaffe og rullepølsemad. 
 
Næste arrangement er: Mandag d. 2. maj 
 
Sommerudflugt: Lørdag d. 11 juni 
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster  
2016/2017 

16.04.2016 
Gilde Gilde- 

mester 
Gilde- 
kansler 

Gildeskat  
mester 

GIM Spejder- 
kontakt 

Web- 
master 

1.    Henning Nielsen Flemming 
Boye 

Bent Ove 
Holm 

Reinhardt 
Rasmussen 

Hans Jørn 
Husum 

Henning  
Nielsen 

2.  Ulla Væver Kirsten 
Sloth 

Hanne Dam Hanne Dam Anne Marie 
Hansen 

Ulla Væver 

5.  Per Sander Laust  
Dalsgaard 

Poul Berg 
Nielsen 

Palle 
Bjørnstrup 

Per Bluhme Per Sander 

6.  Ingrid 
Strandsbjerg 
Kristensen 

Lena Kühn 
Larsen 

Signe Vinther 
Nygaard 

Margit 
Kammer 

Ingelise Back Jørgen Orlien 

7.  Kurt Keldorff Henning  
Ottosen 

Jens Carl 
Nielsen 

 Flemming 
Markussen 

Kurt  
Keldorff 

8.   Søren Aagaard 
Pedersen 

Martin 
Lykkegaard 

Thomas Jensen Tage V. 
Andersen 

Jesper 
Hansen 

Martin  
Lykkegaard 

9. Elsa Berglund 
Simonsen 

Gull-Maj 
Cordes 

Bente 
Holmbach 

 Anny 
Bramsen 

Kirsten 
Larsen  
Holm 

10.  Edith Mathiassen Kirsten 
Bøgh 
Nielsen 

Carl Højmark Laila Haugen  Jytte 
Højmark 

Janne Voss  
Hansen 

11.       Hanne 
Thusgaard 
Hansen 

Bente 
Møller 
Nielsen 

Lis Ovesen Inge  
Vestergaard 

Randi Holm Hanne 
Thusgaard  
Hansen 

12.  Anna-Marie 
Pedersen 

Hanne  
Jørgensen 

Rita Lykke  
Ekstrand 

Jette Nielsen   Anni 
Andersen 

Hanne  
Jørgensen 

 
Fjer- 
ritslev                        

Eigil Bach 
Nielsen 
Aalborgvej 336 
9690 Fjerritslev 
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8. Sct. Georgs Gilde har mistet Bent Jensen, der døde den 8. marts 2016 i en alder af 
82 år. 

Bent blev optaget i gildet 1961, væbner i 1963 og ridder i 1976. 

Bent var kansler fra 1966 -1967, skatmester fra 1986 - 1987 og i 1993 blev han 
gildemester. 

Bent var utrolig aktiv i gildet og i særdeleshed med hjælpearbejde for spejderne. Han var 
spejder med stort " S " 
 
Når man siger Ryå-sejladsen tænkes straks på Bent,som altid stod for de kolonariske 
kreationer i køkkenet. Mest kendt er Jensens Sommersild som altid indgik i 
fredagsmenuen. 
 
Bent var forgangsmand for Operation hyttehjælp, der bestod i at hjælpe med 
vedligeholdelse af Tyvdalhøj. Bent kunne få alle til at hjælpe til og belønningen var et 
rigtigt godt måltid mad. 
I 1984 var det slut. Straks kastede Bent sig over et nyt projekt - vedligeholdelse af 
Rosenholt Spejdercenter. 
 
I 1996 tog Bent initiativet til at skaffe penge til spejderne. I samarbejde med 
gågadeforeningen Bispensgade-Gravensgade. Vi skulle sælge gløgg og æbleskiver og det 
blev som altid en succes. 
 
Bent nød stor respekt i gildet, altid parat til at hjælpe, og så elskede han det sociale 
samvær og maden.  
Jeg har personligt været i gruppe med Bent flere gange, og han var en, man så op til. Et 
fantastisk aktivt menneske, der ud over en travl hverdag med familiens 
smykkeforretninger, også havde tid til at være social, og næsten altid med nogen fra gildet. 
Han nød at spille volleyball og whist sammen med gildebrødre.  
 
Bent var gennem de sidste par år ramt af flere sygdomsforløb og kom sig aldrig over tabet 
af hustruen Inge. Han kæmpede til det sidste, men 8. marts var det slut. 
 
Bent vil blive savnet. 
 
Æret været Bents minde. 
 
Carl Fryland 
8. Gilde 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  20.04.2016 
  

Tlf.nr. ændring: 
1. gilde 

Poul Sørensen 
2665 8403 

Fastnettelf. udgået. 
1. gilde 

Henning Nielsen 
Fastnettlf. udgået 

1. gilde 
Klaus Cordes 

Fastnettlf. udgået 
1. gilde 

Mogens Danielsen 
3072 1780 
7. gilde 

Sven O. Rasmussen 
4058 2241 

Fastnettlf. udgået 
9. gilde 

Lise Nielsen 
Fastnettlf. udgået 

9. gilde 
Gull-Maj Cordes 
Fastnettlf. udgået 

10. gilde 
Vibeke Rasmussen 

2061 3246 
Fastnettlf. udgået 

11. gilde 
Bente Møller Nielsen 

Fastnettlf. udgået 
 
 
 
 

Adresseændring 
1. gilde 

         Mogens Danielsen 
Bonnesensgade 1.2.3. 

9000 Aalborg 
10. gilde 

Annie Sperling 
Kronosvej 89 

9210 Aalborg SØ 
12. gilde 
Inga Berg 

Konvalvej 27 3.tv. 
9000 Aalborg 

 
Ny mailadresse 

1. gilde 
Mogens Danielsen 

mogens.danielsen@youseepost.dk 
10. gilde 

Edith Mathiassen 
gildedith@gmail.com 

11. gilde 
Bente Møller Nielsen 

bentemoellernielsen@stofanet.dk 
12. gilde 

Anni Andersen 
anjeska1941@hotmail.com 

 
Indmeldelse 

2. gilde 
Pr. 19.04.2016 
Connie Væver 

Museumsgade 39 
7400 Herning 

Født 19.02.1958 
Tlf. 9722 4910/2343 0206 

conniev@webspeed.dk 
 
 

mailto:gildedith@gmail.com
mailto:bentemoellernielsen@stofanet.dk
mailto:anjeska1941@hotmail.com
mailto:conniev@webspeed.dk
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Udmeldelse 
9. gilde 

Bente Hejbroch Sauer 
Bygaden 87  

9200 Aalborg SV 
19.02.1016 

 
 

Ændring af efternavn: 
12. gilde 

 Jette Jensen har ved giftermål med  
Per Nielsen, begge 12. gilde, ændret 

navn til Jette Nielsen. 
 
 

Dødsfald 
8. gilde 

Bent Jensen 
Solhøjsvej 56B 

9210 Aalborg SØ 
08.03.2016 

 
 

 
 
 

Billede fra Stifinderturen sammen 
med naturvejlederne på 

Bjergbanestien, søndag, den 17. 
april.  

En dejlig tur på omkring 10 km i 
overskyet vejr, men uden regn og 

kun lidt blæst 
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Fødselsdage i maj 
Dato:                                    Gilde : 
 
02. Jette Dige Møller                  11. 
03. Michael Jensen                       8. 
04. Erik Boel Essenbæk, 75 år  5. 
05.  Margrethe Hansen               12. 
07.  Jens Olaf Moosdorf               8.                
07.  Bent Møller, 80 år                5. 
07.  Bent Uggerly                          5. 
08.  Carl Højmark, 70 år           10. 
09.  Hugo Elmer                          8. 
10.  Inger M. Jespersen                 6. 
12.  Børge Nielsen                        7. 
12.  Bjarne Nielsen, 70 år           5. 
13.  Hanne Kristensen,                9. 
13.  Johannes Wandsted, 90 år  7. 
13.  Hanne Jørgensen                 12. 
16.  Mogens Christiansen             5. 
18. Villy Fogh                               1. 
21.  Jytte Højmark                      10. 
21.  Laust Dalsgaard                     5. 
21.  Gitte Randi Holm                11. 
22.  Mona Asp                              2. 
22.  Vibeke Rasmussen               10. 
22. Flemming Hansen, 70 år     1. 
24.  Palle Bjørnstrup           5. 
24. Kaj Bent Hansen,80 år        8. 
24.  Doris Christiansen               11. 
24.  Henning Klausen                   6. 
25.  Arne Andersen                      5. 
25.  Anne-Lise Mølgaard            10. 
27.  Tage Andersen                      8. 
27. Benny Kjær Petersen, 85 år 2. 
29.  Ove Olesen, 80 år                 1. 
29.  Bente Holmbach                   9. 

 

Arrangementer i maj: 
Dato:                                     Gilde:    

02. Møde i Kulturlauget 
04. Stadsgildeting                     STG 
11. Gildemøde                              5. 
12. Gildemøde                            11. 
14. Fødselsdagsgildehal                8. 
18. Gildemøde                              6. 
19. Gildemøde        Fjerritslevgildet  
19.Gildemøde                              2. 
21. Gildetur                                10. 
22. Bilrally                                    9. 
22. Bilrally                                    1. 
24. Gildemøde                              7. 
29. Forårsvandring                     12. 
31. Sangaften               Sangerlauget 
 
 

TIL LYKKE  
TIL ALLE FØDSELARERNE 
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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. 4, juni, juli og august 

 
onsdag, den 25. maj 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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Tal med 
en bank, der 
forstår dig

tættere på
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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. 3 maj 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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