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Når kun det bedste
er godt nok
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Signe NygaardJesper Vandtved Jette Nielsen 
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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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Ultimo maj 2016 

 

 

Kære gildebrødre 

Forårets gildeting er nu afviklet, og jeg vil gerne ønske de nye gildeledelser god 
arbejdslyst med planlægningen og afviklingen af det nye gildeår. 

Alle gildeledelser har fra Landsgildet modtaget materiale til samtalespillet med oplæg til 
grupperne om spejderideen for voksne (omtalt i Sct. Georg!). Jeg opfordrer til, at alle gilder 
i efteråret vil afsætte tid til at prøve samtalespillet. Jeg synes, at det er en ny og 
spændende metode til at behandle nogle emner på. 

I det seneste år har vi ikke haft væbnere, der ønskede optagelse som riddere. 
Stadsgildeledelsen vil derfor prøve at skabe større interesse ved at afvikle en 
uforpligtende ridderorientering i begyndelsen af efteråret. 

Sommeren står for døren med ferie og tre fælles gildearrangementer: Drageskydningen i 
Gildeborgens have den 9. juni, Vesterhavsmarchen søndag den 10. juli og den åbne 
sommergildehal i Buderup ødekirke den 4. august.  

Jeg håber, at de tre arrangementer får stor tilslutning både for vore gæster og for 
gildebrødre. 

Uanset om sommeren bliver tilbragt i det store udland eller hjemme på sofaen, ønskes alle 
gildebrødre og jeres familier en rigtig god sommer! 

En venlig gildehilsen fra 

Flemming Hansen 
Stadsgildemester 
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Har du husket at tegne numre til: 
Drageskydningen torsdag d. 9. juni 2016 

 
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 er allerede udsendt til alle gildebrødre – Udfyld den og send den nu!!                                                                                                                         
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 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. 
 
Vi har selvfølgelig forståelse for at gilder og/eller gildebrødre gerne vil sidde sammen, men 
af hensyn til andre gildebrødre, vil det ikke være muligt at reservere borde blot ved at 
lægge en seddel på et/flere borde.                                 
Reservation af et bord kan kun ske ved fysisk tilstedeværelse ved bordet.  
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VESTERHAVSMARCH 
SØNDAG DEN 10. JULI 2016 

 
Marchen starter kl 9.00 og slutter kl 16.00 
Vi går igen i år for Julemærkehjemmet i Hobro. 

 
Endvidere vil Jens Bang Division i anledning af deres 25 års få overrakt en donation 
til afholdelse af en jubilæumslejr 

 
Der er 5 stationer, der skal bemandes, nemlig 
 

Blokhus – Midtvejs – Kettrup – Grønhøj - Løkken 
 
Vi har brug for din hjælp, både lørdag og søndag. Du kan melde dig til en eller begge 
dage, og i det antal timer og på de tidspunkter, som passer dig bedst – men vi har 
brug for din hjælp. 
 
Du kan melde dig til Vesterhavsmarchkomiteen: 
 
Formand Finn Bramsen – mobil 2072 7759 – mail: fb2167@gmail.com 
Kasserer Annie Sperling – mobil 7522 4033 – mail: annie@sperlings.dk 
Sekretær Hanne Thusgaard Hansen – mobil 6165 9564, 

mail: hanne.thusgaard@hotmail.com 
 

eller til Stationslederne: 
 
Løkken – Bent Uggerly – tlf  9879 0027 – mail bu@uggerly.dk 
Kettrup – Claus Hansen – mobil 2920 7291 – mail fam.hansen23@gmail.com 
Grønhøj – John Pedersen – mobil 4068-3222 – mail anna-marie@post.tele.dk 
Midtvejs – Søren Aagaard Petersen– mobil 2338 4346–mail soren.aagaard@privat.dk 
Blokhus – Helge Hoff – mobil 5272 3266 – mailhoff@gvdnet.dk 

 
gerne senest den 24. juni 2016. 
  
Med Vesterhavsmarchen er vi, udover at tjene penge til Katastrofekassen, med til at 
synliggøre Sct Georgs Gilderne. 
 
Gå ikke glip af denne dejlige tradition en sommerdag på den smukke Vesterhavskyst. 
 

På Vesterhavskomiteens vegne 
Hanne Thusgaard Hansen 
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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. 

 
I forbindelse med gildehallen vil der blive indsættelse af ny  
DUS – Annie Sperling. 

 
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.  

 

            
  



9 
 

 
 

 

 



10 
 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 



12 
 

Nyt fra Gilderne. 

6. Gilde 

Vi fejrede torsdag den 28. april fødselsdags-og Sct. Georgsgildehal. Gildebrødrene blev 
ført ind i Gildehallen til tonerne af John Denver’s  ”Anni’s song”, spillet på harpe af 
Benedikte Johansen og på fløjte af Thomas Jensen. Efter fanen blev ført frem og vi havde 
sunget:”Der er ingenting der maner…” bød gildemester Jørgen Orlien velkommen til 
fødselsdagsgildehal nummer 64. Gildemestertalen handlede om kærlighed og tilgivelse, 
med mange citater fra biblen, hvilket gav os alle stof til 
eftertanke. Efterfølgende hørte vi ”Time to say goodbye” sunget 
af Andrea Bocelli og Sara Brightman. Gildemesteren oplæste 
Sct. Georgs Budskabet, og bagefter sluttede vi broderkæden og 
gentog vores gildeløfte. Efter ”Stof til eftertanke hørte vi 
”Stilfærdigt farvel” sunget af Thomas Kjellerup, og så var det tid 
at indsætte vores nye gildemester Ingrid Strandsbjerg 
Kristensen, som sluttede gildehallen med at takke gildemester 
Jørgen Orlien for hans store arbejde, og håbede at hun kunne 
gøre det godt fremover. Vi forlod Gildehallen til tonerne af Trisch 
Trasch Polka af Johan Strauss spillet af Andre Rieu. 

Eftergildehallen indledte vi med at synge Benny Andersens 
fødselsdagssang, ganske lidt ændret så den passede til vores 
fødselar. Vi spiste en dejlig menu og vores bordleder Ingrid By, styrede det hele ud fra 
forskellige Storm P citater og Hanne Lundgren holdt en festlig fødselsdagstale om blandt 
andet vores samarbejde og humoristiske sans, og Jørgen Tolstrup afsluttede med et 
”Tjikkerlikker. Derefter blev vores buketter givet til Jørgen Orlien og Ingrid Strandsbjerg 
Kristensen. Vi sluttede eftergildehallen med at synge W.A. Mozarts  ”Kom maj du søde 
milde”, og kunne gå ind til kaffe og småkager. Vores næste møde er i Folkekirkens Hus 
den 18. maj.  

6. Gilde 

Den 18. maj var 6. gilde på besøg i Folkekirkens Hus. 

26 gildebrødre plus et enkelt barnebarn (voksen) samledes i stueetagen i Folkekirkens 
Hus, og blev modtaget af husets daglige leder Henrik Thorngaard. Henrik fortalte levende 
om husets historie fra Nationalbank til et levende hus med mange aktiviteter i dag. Man 
kunne tydeligt mærke, at han er dybt engageret. 

Nationalbanken kom til Aalborg i slutningen 1800 og lå den gang i Jernbanegade, men i 
begyndelsen af 1900 var pladsen for trang, og man byggede den nuværende bygning lige 
midt i byen på Gl. Torv, ved siden af byens Rådhus og lige over for Budolfi Kirke. 
Byggeriet stod færdigt i 1943, og der var blevet brugt meget fine og kostbare materialer. 
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Efterhånden som andre bankers aktiviteter udvikledes blev Nationalbanken overflødig, så i 
1965 lukkede den for privatkunder og i 1972 helt.  

Bygningen var så i nogle år Domhus, senere en del af universitetet, men i 2014 forlod 
også de bygningerne. 

 Nogle kloge hoveder i Aalborg Stift gik sammen og fik en god ide. Huset blev købt for 40 
millioner, renoveret for 20 millioner, og visionerne var mange. Henrik Thorngaard blev 
ansat før renoveringen rigtig var startet, og tiltrådte i januar 2015. Planen var, at huset 
skulle stå klart i september 2015, så der var travlhed. Der er mange aktiviteter i huset, 
både indadvendte og udadvendte, 3 fastansatte i selve huset, resten udefra, og der er 30 
frivillige. 

Der sker rigtig meget i huset, vi fik en rigtig god rundvisning i det fredede hus, og så hvor 
fint man havde renoveret det og alligevel fået et funktionelt hus. 

Vi sluttede med kaffe, boller og lagkage, og gik der fra med en klar opfattelse af, at det er 
et funktionelt hus, der sker rigtig mange spændende ting, men det er også et hus, der er 
under stadig udvikling. 

8. Gilde 
 
Da Gildets 58 års fødselsdag faldt på pinselørdag, havde vi valgt at afholde festen om 
formiddagen i Gildeborgen. 
15 gildebrødre deltog. Vi startede med gildehal, efterfulgt af brunch. Med den nye 
gildeledelse i højsædet, Thomas som ny kansler, Ulrik som flagherold, blev der budt 
velkommen og ønsket tillykke med fødselsdagen. 
Som gæst var Gert Larsen, som for år tilbage var gildebroder i 1. gilde. Der var 
væbneroptagelse af Ulrik Pedersen, og Søren Egholm holdt 5 minutters Sct. Georg. Han 
fortalte om sin skoletid og tiden som spejder, samt deltagelse i Jamboreen på Djursland. 
Gildemester, Søren Aagaard fortalte i gildemestertalen blandt andet om familiens ture i 
bus til Frankrig. Cyklerne var med, og hver dag blev det til lange cykelture på de franske 
landeveje. 
Under meddelelser til gildehallen blev det fortalt, at Helge Hoff indtræder som medlem af 
4. gruppe. 
Efter gildehallen var der champagne, hvor vi ønskede hinanden tillykke med fødselsdagen. 
Jesper Hansen havde sablen med, og viste, hvordan en champagneflaske åbnes. 
Så var det tid til at gå til bords. Henning var bordleder. Vi manglede de gode forsangere, 
så det var lidt svært at finde melodien. Det gik bedre med vittighederne, som Henning er 
mester i. 
Al den gode mad var hjemmelavet, og den havde Carl, Michael og Jesper stået for. 
Snapsen var sponsoreret af vor afdøde gildebroder, Bent Jensen. Michael havde tømt sin 
fars barskab, hvilket han sagde, var helt i Bents ånd. 
Efter en hyggelig formiddag gik vi hver til sit, med håb om et gensyn til Griseturen. 
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10. Gilde 
 
Den 25. april fejrede 10. gilde Sct. Georgs Gildehal. 
Det blev en rigtig hyggelig gildehal, hvor vi hørte Sct. Georgs budskabet, fik indsat ny 
stavherold og gildemester, bekræftede vores gildeløfte og Edith modtog jubilæumsnål i 
anledningen af sit 25års jubilæum. 
 
Den afgående gildemestertale handlede om foråret omkring os – flygtninge fra krigszoner 
samt det vigtige budskab om at have respekt for hinanden. 
 
Nogle af vores gildebrødre havde i Bededagsferien været på besøg hos vores 
venskabsgilde i Norge, hvor de havde haft en rigtig god tur.  
Kansleren havde en stor hilsen med hjem til os andre.  
 
Efter Edith var blevet indsat som ny gildemester, takkede hun for valget og lovede at gøre 
sit bedste for at udfylde posten. 
 
Efter at gildemesteren havde lukket gildehallen sluttede vi aftenen af med mad, kaffe, 
lagkage og hyggeligt samvær. 
 
 

10. Gilde 
Forårsudflugt 21. maj. 
På en lidt halvkølig forårsdag tog 21 Gildebrødre på Is- og Gastur til Hobro. 
Turen til Hobro gik ad små veje i hjertet af Himmerland gennem de smukkeste steder 
ved Mariager Fjord.  
Vejene var så små, at vores bus flere steder måtte køre meget forsigtigt. En meget smuk 
tur på veje, som de fleste af os ikke havde kørt på før.  

Turen var planlagt af Edith og Bjørn, som guidede 
os på hele turen. Tak for det. 
Vores mål var Gasmuseet i Hobro, som åbnede i 
august 1998. Det var et gensyn med fortiden at se 
de gamle gaskomfurer, gasautomater og blå 
køkkenting m.m. Også "Farmors stue" bragte 
minderne frem. Her var udstillet "gamle" køkkenting 
m.m. fra 50'erne, 60'erne og 70erne. 
Den medbragte frokost blev indtaget på Gasmuseet, 

da det ikke lige var vejr til at sidde udenfor. 

Ikke overraskende vandt Bjørn, der er født i Hobro, den udleverede quiz, med Carl som en 
flot nr. 2. 
Turen hjem gik via Vebbestrup, hvor vi alle fik en softice. Herefter overraskede Jytte os 
med et glas vin for at fejre fødselsdagen samme dag. 
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Gildetur  

 
Lørdag den 23. april 2016 mødtes 17 forventningsfulde rejsedeltagere i Aalborg 
lufthavn. 12 gildesøstre fra 11. gilde og 5 ægtefæller skulle på gildetur til den smukke 
ø Mallorca. 
 
Det blev en rigtig dejlig oplevelse med ture rundt på øen, bl a til Andratx, hvor vi 
besøgte CCA  Andratx Kunstcenter, et stort 
danskejet galleri for moderne kunst. CCA 
Andratx blev grundlagt i 2001 af danskerne 
Jacob og Patricia Asbæk. 
 
 
 

Vi besøgte også Lluc, et af Mallorcas helligste 
steder. Et populært pilgrimsmål. Klosterkirken 
på stedet huser den sorte Madonna, La Virgin de 
Lluc. I kirken synger hver dag  (hvis de er ikke 
er på turne) det verdenskendte kor af drenge og 
piger, Els Blauets.  
 
 

 
 
Besøget i Palma’s katedral, La Seu, var en 
kæmpeoplevelse. Ikke noget at sige til, at 
den bliver betegnet som en af Spaniens 
smukkeste domkirker.  
 
 

 
 
 

 
 

Der blev også tid til shopping både på det 
lokale marked i Sineu, i Palma by og i den 
lokale bydel, Can Pastilla, hvor hotellet lå. 
 
Der var også mulighed for at komme med på 
en tur Dragegrotten ”Det underjordiske 
Alhambra” 
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Vi boede på et dejligt hotel et stenkast fra Midelhavet. Fin betjening, overdådig buffet 
både om morgenen og om aftenen. Der var mulighed for at slappe af ved poolen eller 
gå tur på strandpromeneden, hvilket kunne være tiltrængt efter aftensmaden.  
 
 
Om aftenen hyggede vi os. Mændene gik 
nogle aftener over på den anden side af gaden 
for at se fodbold. Imens afprøvede vi piger 
nogle af de drinks, der kunne købes i baren. 
Vi nåede ikke dem alle, men vi gjorde et godt 
forsøg. 
 
Lørdag den 30. april var det hjemrejsedag. Vi 
havde en rund fødselar at fejre, nemlig Nic. 
Vi havde sørget for flag og champagne og 
sang fødselsdagssang. En speciel oplevelse i den store spisesal, hvor vi sad sammen 
med et par hundrede andre gæster. De andre gæster klappede og nogle begyndte at 
synge fødselsdagssang på deres modersmål.  
 
Senere bød Nic og Gitte på drinks.  

 
Vi sluttede turen af med, alle 17, at spise en sen 
frokost på en nærliggende restaurant, inden turen 
gik til lufthavnen. 
 
Vi var godt trætte, men fyldt med masser af 
indtryk og gode oplevelser, da vi landede i 
Aalborg Lufthavn kl 00.40. 
 
Tak til alle I rejsefæller, som var med til at gøre 
rejsen til en dejlig oplevelse. 

 
 

 
 
Hanne Th 
11. gilde 
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11. Gilde 

1. Gildes 39 års fødselsdag blev fejret den 12. maj, med et besøg i ”Folkekirkens hus” på 
Gammeltorv. Vi blev modtaget af Henrik Thorngaard, der er leder af ”Folkekirkens hus”, 
han skulle indlede vores besøg med at fortælle lidt om husets historie og dets brug i dag!     
Huset er af mange Aalborggensere kendt som ”Nationalbanken” på Gammeltorv.                   
Det var midt i 1800 tallet fremsynede folk i Aalborg første gang søgte om at få en filial af 
Nationalbanken til Aalborg. På den tid var industrialiseringen ved at tage fart i byen. I 
første omgang blev det et afslag, men Aalborgs industrier voksede og jernbanen var 
kommet til 1869. I 1881 lykkedes det at få åbnet den første filial i Jernbanegade. I midten 
af 1930erne begyndte man at tale om en egen bygning til Nationalbanken. Grunden hertil 
blev erhvervet på Gammeltorv 4, området havde tidligere huset små butikker, værksteder 
og en Rådhus kro, men disse flyttede nu til andre lokaliteter, og i 1940 påbegyndte man 
byggeriet. På dette tidspunkt var der på grund af krigen mangel på byggematerialer, men 
det mærkede dette byggeri ikke noget til!                                      

I 1943 stod bygningen færdig og Gammeltorv husede nu hele 3 banker: 
Diskontobanken(nu Studenterhuset ), Nordjyske bank (på hjørnet af Gammeltorv og 
Østerågade) og Nationalbanken (i dag Folkekirkens hus)                                             
Fra 1967 var det ikke længere tilladt Nationalbanken at udlåne penge til private kunder og 
Nationalbanken i Aalborg blev nedlagt!. Bygningen blev herefter anvendt som Tinghus 
indtil 1998, hvor bygningen blev indrettet til Aalborg Universitets Arkitektur og Design 
uddannelse.                                                     
I 2014 blev huset købt og er nu indrettet som Folkekirkens hus. Et hus egnet til” at bygge 
bro mellem kirke, kultur og samfundsliv”!                                                               
I 2015 ansatte man Henrik Thorngaard som leder, derudover er der 2 fastansatte, mens 
omkring 30 frivillige i det daglige hjælper med arrangementer o.lign.  Huset er et åbent 
hus, man behøver ikke at være specielt kristen for at komme der, alle trosretninger er 
velkommen!  
Huset bruges nu til koncerter, foredrag, højskoleaftener, diskussionsaftener m.m. Efter at 
have hørt om huset blev vi vist rundt og vort besøg sluttede med en let og lækker 
anretning leveret af Cafeen, der er indrettet i underetagen!                                                          
Der er ingen tvivl om, at vi er mange der har lyst til at besøge ”Folkekirkens hus” 
fremover! 

 

Kulturlauget 
 
Kulturlauget var den 2. maj på besøg hos kunstneren Glenni Andersen. Glenni er en 
meget dygtig kunstner, der både arbejder med keramik og glas. 
Hun laver nogle utrolige smukke ting. Torsoer, relieffer, skåle og rigtig skønne glasting.  
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Hendes have er fantastisk, mange flotte og sjældne blomster og planter. Ind imellem er 
der kunst og mange finurlige ting. Desuden sælger hun planter. 
Bestyrelsen havde sandwich og vin med. Glenni er meget gæstfri, så hun inviterede os ind 
i sit spændende hjem. Igen blev vi betaget, skønne farver og spændende kunst, nogle nød 
deres mad i haven. 
Købelysten var stor, og vi syntes alle, det havde været en meget fin aften. Hvilket 
Laugsmesteren også gav udtryk for, du hun takkede Glenni for en dejlig aften.  
 

Sangerlaug 27. april 2016 

19 gildebrødre og pianisten trodsede huset afvisende kulde og prøvede at synge sig til 
varmen, meeen i løbet af aftenen blev overfrakkerne fundet frem igen.  

Traditionen blev ikke brudt denne aften, vi sang vores 2 melodier, det blev en velkomst til 
både den ny måned og foråret. Aftenen blev indledet med et 
digt af Benny Andersen, ” Mit hjertes indvandrer”. Vi forsatte 
med hans ”Hilsen til morgensolen”. Så er det at jeg tænker at 
aftenens tema er Benny Andersen. Ganske rigtigt og vi sang 
”Hilsen til forårssolen”. Benny Andersen blev født i 1929 
under trange vilkår, i et hjem hvor faderen var 
murerarbejdsmand og moderen hjemmegående. For Benny 
Andersen betød det at han i sine første 10 leveår nåede at 
flytte 12 gange.  Forældrene havde den indstilling at Benny 
Andersen og hans bror skulle have lov til at udvikle sig i den 
retning de ville og inden han blev 10 år havde familien købt et 
klaver. Han var dygtig, kunne læse før han kom i skole og 
læste i skoletiden mange og tunge værker. Vi sang 
”Barndommens land”.Benny Andersen gik ud af skole efter sit 
7. skoleår,  blev cykelbud og fik senere job som kontorist på 
et reklamebureau. Han var mere interesseret i 

aviskronikkerne end reklamerne og havde samtidig stor lyst til at læse litteratur. Den lyst 
indfriede han ved at læse op fra 7. klasse og ved at gå på akademisk studenterkursus, 
samtidig med at han havde fuldtidsarbejde på reklamebureauet og bijob som pianist på en 
danseskole.  Næste nummer blev ”Floden er gammel” (Mørkets sang). 

På studenterkurset gik også Signe Plessner. En ung lyrisk interesseret kvinde og hende 
ville han gerne vinde, så han begyndte at skrive digte. Han vandt hendes gunst, de blev 
gift og han besluttede at nu måtte han udgive en hel digtsamling. Det lykkedes ikke, Signe 
Plessner bukkede under for arbejdspresset og de opgav begge deres drøm om at komme 
på universitetet.  Vi sang ”Årstiderne”. 

For at forsørge dem rejste Benny Andersen rundt som pianist i Jylland, Norge og Sverige. 
Han digtede intenst og udgav både en novelle- og en digtsamling, som senere blev sendt 
til Gyldendal, men desværre fik han et afslag. Han fik også afslag fra andre forlag, tabte 
modet, blev frustreret og endte med at få en depression. ”Vennesangen”. 



19 
 

Under sine rejser havde han også sendt sine digte til tidens toneangivende tidsskrift 
Heretica og i 1952 blev hans første digt trykt. Heretica var et upolitisk og ideologiskeptisk 
tidsskrift udgivet på Wivels forlag. Bag dette forlag, og senere Gyldendal, stod 
pengemanden Knud John Peter Wadum Jensen, bedre kendt som Knud W. Jensen, 
ostegrosserer, museumsstifter- og leder, nok bedste kendt som grundlægger af 
Louisianna, museum for moderne kunst. Han blev senere udnævnt til æresdoktor ved 
Lunds Universitet og fik i 1986 hædersprisen Ingenio et arti og i 1991 Rungstedlundprisen.  
”Udsigt med kikkert” var næste valg. 

Vi hoppede tilbage til aftenens hovedperson. I 1960 fik han sin debut med digtsamlingen 
”Den musikalske ål”, som han kaldte en digtet landstation, handlende om bymennesket 
der anbringes ude på landet. En linje lyder: Tøvende - kommer en ko - imod dig gennem 
pløret - føder lavmælt en kalv i sneen. ”Bjørnen vågner” synges. Grethe Thuen læser hans 
digt ”Oppe i årene”. Vi sang ”Vort modersmål” eller som han kaldte den ”Muddermålet”. 

Det var startskuddet til skriverierne. Kladdehæfterne bugnede, der blev skrevet hver dag 
og ofte for nedrullede gardiner og - Ingen adgang -. Resultatet var at han og Signe 
Plessner blev skilt. Sang ”Du lille svale”. 

I 1972 skrev han om den halvfordrukne svenske kyniker ”Svante”. Den roman indeholdt 
mange viser som han indspillede sammen med Poul Dissing, en både elsket og hadet 
sanger, som mange var usikre på om han gjorde grin med viserne og sit publikum. Under 
optagelsen af ”Ak nej mor, giv mig en hest mor” fik han flere gange publikum til at grine 
højt. Den blev næste sangvalg.  

I dag er Benny Andersen gift med Elisabeth Ehmer. De tilbringer megen tid på Bornholm 
og i byen Østermarie er der opkaldt en vej efter ham, - Benny Andersens Boldgade -. De 
har sammen skrevet: ”Se hvilken fødselar”, den sang vi. 

I 1981 blev han gift med Cynthia Rosalina fra Barbados og det er tænkeligt at hun har 
stået model til Nina i ”Se hvilken morgenstund”, en sang som er en del af - Svantes 
lykkelige land -. Den blev så afslutningen på denne del af sangaftenen. 

Efter pausen blev det tid for Ønskekoncerten og her skulle vi synge os til varmen igen. 

Vi forsøgte med ”Jeg går og finder solskin”, men lige meget hjalp det, frakkerne kom på 
igen. I rækkefølge kom ”Jeg plukker fløjlsgræs”, ”Livstræet”, ”Græshoppen og valmuen”, 
”Manden med timemanageren”, ”Skagenssangen”, ”Waltzing Mathilda”, ”To hvide liljer og 
en knækket søjle”, og endelig et velkommen til næste måned i kalenderen, ”Kom maj du 
søde milde” 

Som afslutning på en næsten dansk aften sang vi ”Go’ nu nat”. 

Vi vil meget gerne have flere gildebrødre i Sangerlauget, der er altid plads til en til. At 
kunne synge er ikke et must. 

Næste sangaften er den 31. maj, den sidste aften i denne sæson. 
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Fødselsdage i juni 2016: 
 
Dato:                  Gilde: 
01.  Jørgen Tolstrup Sørensen     6. 
01.  Ulla Væver,      2. 
01.  Jørn Anthon Poulsen   10. 
02.  Birgit Møller Nielsen   11. 
05.  Bodil Lillienskjold     9. 
07.  Minna Krægpøth    12. 
08.  Herluf Christensen     12. 
09.  Jytte Egebo                      6. 
09.  Jørgen Scheving      1. 
12.  Svend Kjeld Jensen, 90 år           1. 
12.  Ditte Johnsen      2. 
12.  Verner Kjærsgaard, 80 år   10. 
13.  Elly Mogensen    11. 
17.  Peder Bloch-Poulsen     1. 
19.  Lis Ovesen, 65 år    11. 
19.  Kirsten Bøgh Nielsen   10. 
21.  Jørgen Bøgh Nielsen, 80 år   10. 
24.  Lis Andersen              10. 
26.  Marie-Louise Larsen   11. 
28.  Else Wedege      2. 
30.  Mogens L. Danielsen                   1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer i juni: 
 
Dato:                                     Gilde: 
05  Grisetur                                 8. 
06.  Fødselsdagsgildehal               2. 
07. Friluftsgildehal                        6. 
08. Friluftsgildehal                      11. 
08. Klargøring til Drageskydning  1. 
09. Drageskydning                        1. 
09. Friluftsgildehal          Fjerritslev 
11. Kulturlauget 
12. Stifindertur til Hjortdal mm. 
13. Friluftsgildehal                      10. 
13. Friluftsgildehal m/9. gilde       8. 
13. Friluftsgildehal m/8. gilde       9. 
14. Friluftsgildehal                      12. 
14. Friluftsgildehal                        5. 
14. Bålaften                                  7.  
. 
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Fødselsdage i juli 2016: 
 
Dato:                  Gilde: 
04.  Hanne Thusgaard Hansen   11. 
05.  Ellen Høyer    11. 
09.  Hans-Jørgen Ottosen                    1. 
11.  Bodil Benedicte Bredahl   11. 
12.  Annette Ankeraa    10. 
14.  Hanne Scheving      9. 
17.  René Nilles, 70 år      7. 
18.  Bente Hammer Thomsen     6. 
19.  Judy Winneche Nielsen   12. 
22.  Elsa Berglund Simonsen,75 år  9. 
23.  Bente Guldfelt      9. 
23.  Henning Ottosen      7. 
25.  Merete Breum                             10. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fødselsdage i august 2016: 
 
Dato:                  Gilde: 
04.  Jette Hummel Heidemann     9. 
05.  Ingelise Gøthgen, 80 år   12. 
06.  Karen Kjær       6. 
07.  Edith Mathiassen, 60 år           10. 
11.  Jørgen Abel Jensen      7. 
11.  Bjarne Adamsen, 80 år     6. 
12.  Henning Toftild      8. 
14.  Leo Kjær Nielsen, 80 år    10. 
15.  Karen Moritz      2. 
15.  Lena Kühn Larsen      6. 
15.  Bente Jacobsen            2. 
15.  Richardt Bjørno      7. 
16.  Hans Jørn Husum      1. 
16.  Martin Lykkegaard      8. 
17.  Per Bluhme Larsen, 70 år        5. 
27. Kirsten Tolstrup Sørensen,85 år  6.     
28.  Eddy Jensen      2. 
29.  Dorte Lietzen      9. 
30.  Tekla Nielsen      2. 
 

Arrangementer i august: 
 
04. Friluftsgildehal Buderup Ødekirke 
21. Stifindertur . Kryddersnapsvandring 
22. Gildemøde     9. 
23. Friluftsgildemøde                          7. 
23. Fødselsdagsgildehal                     10. 
24. Friluftsgildehal                       2. 
24. Friluftsgildehal        1. 
30. Arbejdsmøde                                12. 
 

TIL LYKKE  
TIL ALLE FØDSELARERNE 
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Medlemsrapport. 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
Pr. 25.05.2016 

  
Tlf.nr. ændring: 

11. gilde 
Else Lysgaard 

Fastnettlf. nedlagt 
12. gilde 

Inga Berg 
4275 0182 

 
Adresseændring 

7.gilde 
Svend Wisler 
Ved Bøgen 24 
9310 Vodskov 

 
10.gilde 

Merete Breum 
Plejehjemmet Vestergården 

Stue 9 
Annebergvej 73 A 

9000 Aalborg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk sommerens fæ lles 
arrangementer: 

Drageskydning den 9. juni 

Stifindertur den 12. juni 

Vesterhavsmarch den 10. juli 

Sommergildehal i Buderup 
Ødekirke den 4. august 

Stifindertur den 21. august 
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

 
Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

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

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

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

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen, 

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

e-mail: : lunen1945@gmail.com 
 

Distriktets Internationale Sekr. 
Pt. Ubesat. 

 
Distriktets Uddannelsessekretær 

Annie Sperling 
Kronosvej 89, 9210 Aalborg 
e-mail: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
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. 5. september 2016 

 
tirsdag, den 23. august 2016 
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• Altid gode og friske råvarer af høj kvalitet  
• Dansk kvalitetskød - udskåret i butikken  
• Inspirerende ideer og opskrifter  
• Mad ud af huset  

 

Grupperne fortalte efter tur, hvad 
de havde bedrevet i den forgangne 
vinter, og der var mange forskellige 
spændende tiltag. 
Vi ønskede hinanden en god 
sommer og gik opløftede og glade 
hver til sit. 
Vores næste arrangement er gilde-
hal den 10. september 2013. 
 
 
7. Gilde. 
 

På gildemødet den 21. maj var 
emnerne øllets historie, øllets 
råvarer, hvordan man brygger øl, de 
forskellige øltyper, hvordan man 
smager pa øl, øl til og i mad, samt 
smagning af nogle enkelte øltyper. 
Til at fortælle, vise og smage, var 
det lykkedes os at få brygmester Per 
Sander til at komme. Per er kendt 
fra flere bryghuse. Men først skulle 
vi lige have sat menuen og kaffen til 
livs, inden øllet fik overtaget.  
Efter et formidabelt foredrag og 
smagninger sluttede vi med »Nu er 
jord og himmel«, til musikalsk 
ledsagelse. 
 

Den 24. juni foregik vor Bålaften 
som vanligt ved Hardeknuds hytte 
ved Svenstrup.  
Desværre var vi kun 14, hvoraf der 
var en enkelt gæst. Vejret, som i 
løbet af dagen ikke havde tegnet for 
godt, blev som sædvanligt fint, og 
inden vi tog hjem, var himlen helt 
skyfri.  
På turen, hvor vi skulle finde en 
pind til bøffen, kunne vi konstatere, 

at den nærliggende vinmark ikke 
havde det ret godt.  
Efter et veltillavet måltid, kom 
tærterne på bålet. Det var samtidig 
signalet til Helge Nielsen, som for-
talte om sin barndomstid - også 
som spejder - tiden til søs, og især 
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himmel. Med de ingredienser kunne 
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Næste arrangement er gildemødet 
den 24. september 2013. 
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N.P. Nielsen
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Telefon 9812 0204
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Telefon 9813 1232

Nørresundby Guld
Brotorvet 1, 9400 Nørresundby

Telefon 9817 2745
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Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

Nr. 4 juni, juli og august 2016 69. årgang
Aalborg Ny Begravelsesforretning

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.

BEMÆRKNY ADRESSE 

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

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

7211 8155
Svarer hele døgnet

Signe NygaardJesper Vandtved Jette Nielsen 
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