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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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• Et væld af gode præmier ved andespillet! 
• Vindernumrene på ”Andelene” offentliggøres! 
• Amerikansk lotteri i pausen! 
• Resultatet af lodtrækningen kan 

ses i Gildeposten og på 7. gildes 
hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

                 

 

På gensyn, - men kom i god tid og 
køb pladerne med dine favoritnumre. 

 

Mange hilsener 
 

7. Sct. Georgs Gilde. 
Du kan allerede nu følge med på vores hjemmeside www.7gilde.sct-georg-

aalborg.dk/Andespil  

Overskuddet fra andele og andespil går til Gildeborgens forskønnelse (vedligeholdelse) 

 

Andespil 2016 

Torsdag, den 27. oktober kl. 19.00 i Gildeborgen 

 

 

 

 

http://www.7gilde.sct-georg-aalborg.dk/Andespil
http://www.7gilde.sct-georg-aalborg.dk/Andespil
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LADY WALK 30. maj 

Også i år deltog Aalborg Gildernes ”piger” i Lady Walk 

 

 

Vesterhavsmarch nr. 45. 

Sct. Georgs Gilderne har for 45. gang afholdt Vesterhavsmarch. 

I forbindelse med årets 
Vesterhavsmarch blev der 
uddelt donationer fra Sct. 
Georg Gildernes Katastrofe 
kasse til 

Julemærkehjemmet i Hobro, 
som fik overrakt 20.000 kr. og 

Jens Bangs Division, som fik 
10.000 kr. 

Donationerne blev uddelt af 
stadsgildemester Flemming 
Hansen. 
Foto: Jesper Hansen 
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Nyt fra gilderne 

1. Gilde. 

Søndag den 22. maj blev årets bilrally afviklet i 
området mellem Rold og Lundby krat. Der 
deltog 33 personer fordelt på10 biler.  
Imod alle ods startede dagen i regn, men det 
drev hurtigt over og hele turen blev afviklet i 
godt vejr og godt humør. Undervejs løste vi de 
indlagte opgaver, som var af varierende 
sværhed, lige fra hvad koster en is med 3 

kugler til, hvor gammel er den ældste 
gravsten på kirkegården ved 
Buderup Ødekirke. Prøv selv at finde 
denne sten, når vi alle mødes til 
friluftsgildehal ved Ødekirken den 4. 
august.  
Løbet sluttede med kaffe, kage og 
præmieoverrækkelse ved bredden af 
Store Øksø. I den vindende bil sad 
Elsebeth Korsbæk fra 9. gilde. Det 
gjorde hun også sidste gang, som var for 2 år siden. 
 

1. Gilde 
 
Der er mange stolte traditioner i 1. Gilde. Siden 1957 har vi afholdt Drageskydning i 
Gildeborgens Have. I år var det således Drageskydning nr. 60. Det blev fejret med bl.a. 
ekstra fine præmier. Der var en lille gave til dem, der skød en plade ned fra dragen. Et 
bundt postkort med Lise Færchs smukke tegning af Gildeborgen. Som noget nyt havde 
Mester et tidsgæt med. For kun kr. 5 kunne man gætte på, hvornår brystpladen blev skudt 
ned. 
Carl Højmark, 10. Gilde havde gættet det nøjagtige tidspunkt. Det udløste en fin flaske 
champagne. Også årets Drageridder kom fra 10. gilde, Annette Ankeraa. Stort tillykke. Og 
så var det også 10. Gilde der havde tegnet flest numre. Så det gav en 3 l rødvin i præmie. 
Der blev uddelt donationer fra 1. Gilde, Fra Hjælpefonden og fra Økonomisk koordinering. 
I alt kr. 24.000 blev uddelt denne aften. 
FDF Storvorde. De Gule Spejdere, Rold Skov. Loa - ungdomsuddannelse.                      
En KFUM spejder fra Jens Høeg, samt nogle spejdere, der skulle til Finland. 
Der var en god stemning i pergolaen og teltet. Mad og drikkevarer var i top. (dem havde vi 
jo selv med). Det økonomiske resultat for Drageskydning 2016 kunne betegnes som 
tilfredsstillende. 
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Vi har i 1. Gilde stadig nogle Lise Færch kort til salg. Henvendelse til skatmester Bent Ove 
Holm. 
 
1. Gilde 
 
Stadsgildet havde kridtet banen op til årets BUDERUP ØDEKIRKE GILDEHAL. 
Forstået således, at der var tegnet en kridtcirkel, der indikerede, at vi skulle sidde i 
rundkreds efter gildehallen. Dejligt mange borde og dermed mange gildebrødre og gæster 
var med denne augustaften. 
Stadsgildemester Flemming Hansen tog i sin 
gildemestertale udgangspunkt i året 1946. Med 
de oplevelser som livet herefter har givet. De 
store ændringer i værdisæt. De store ændringer 
i den materielle udvikling. Men måtte dog også 
konstatere, at krige stadig er en del af 
verdensbilledet. Med hensyn til den elektroniske 
udvikling, er det nu gået så stærkt, at det er som 
om elektronikken styrer vores dagligdag, og vi har svært ved at håndtere anvendelsen af 
den.  
Det var dog heldigvis lykkedes gildebrødrene at finde frem til Buderup Ødekirke uden brug 
af Pokemon Go og GPS og lignende. 
Svend Erik Jensen, 1. Gilde, holdt 5 min. Sct. Georg. Samarbejde og tolerance var temaet. 
Svend Erik tog udgangspunkt i diverse love og løfter hos spejderne og hos gildebrødre. 
Hvor vi i spejderlov og løfte. Gildelov og løfte LOVER og siger VI GØR, så står der ikke 
noget om, at vi har krav på at få vores vilje. Her tænkte han specielt på de situationer, der 
opstod under processen med at finde et eventuelt andet sted end Gildeborgen, som vores 
tilholdssted. En del gildebrødre har jo givet udtryk for, at hvis det bliver den eller den 
løsning, så melder jeg mig ud. Så sidder man lidt med den tanke, at lov og løfte måske 
mere er en del af et ritual end egentlig reelt at love og at gøre. 

Annie Sperling blev indsat som DUS, 
Distriktets Uddannelses Sekretær. 
De musikalske indslag var lagt i hænderne 
på den harmonikaspillende Else Øgendal 
Schmidt. En dejlig gildehal. 
Stadsgildet var vært ved et glas hvidvin 
efter gildehallen. Selve eftergildehallen (i 
rundkreds) bød helt givet på den 
skønneste mad og de lifligste drikkevarer. 
Praktikken var lagt i sikre hænder hos 1. 
Gilde. 
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2. Gilde 
Gildehal 19. april 2016 
En Sct. Georgs Gildehal, er jo en gildehal forbundet med ritualer og traditioner. Men der 
kan også snige sig andre ting ind. Blandt andet gæster, fra Herning og to Aalborg Gilder. 
Det gør det ekstra festligt når vi har besøg.  
I år havde vi den glæde, at kunne byde Connie Væver velkommen i 2. Gilde. 
Samt fejre 40 års jubilaren Birthe Agerhus.  
Tillid og venskab, ja det at være noget for andre, var det bærende tema i 
Ullas gildemestertale. En tale i tråd med den efterfølgende bekræftelse af vort gildeløfte. 
Den nye skatmester, Hanne Dam, indtog pladsen i højsædet. 
En hyggelig eftergildehal, med taler og lykønskninger til såvel jubilaren som vores nye  
gildesøster.  
 
 
Gildemøde den 19. maj  
Vi skulle mødes i Gartneriet Søndervang, Sønder Trandersvej 54, 9210 Aalborg SØ  
kl. 19.00. Det var en forårsaften, og sommeren stod for 
døren.  
Tiden var kommet, hvor vi skulle se, hvad Bentes 
svigerdatter og søn havde arbejdet på hele det sidste år.  

Hvad mon drivhusene gemte 
på! – der var masser af 
skønne flotte blomster med 
mere. Svigerdatteren fortalte 
os om gartneriet og dets 
historie. Vi fik mange ideer til, 
hvordan altaner og terrasser kunne pyntes, og vi blev alle 
fristet og købte ind i stor stil. Drivhusene bugnede og alt var 
så flot.  
Det var virkelig et besøg værd. 

Bagefter gik vi over i Bentes havestue, hvor vi fik kaffe, te og ostemadder. Det var virkelig 
hyggeligt. Vi sluttede af med sang efter endnu en dejlig gildeaften. 
 
Gildetur den 25. maj  
Onsdag d. 25. maj var der nogle 
gildepiger, der havde arrangeret 
en udflugt til Børglum Kloster. 
Vi mødtes på Gildeborgen kl. 9.30 
og kørte 3 ”fulde” biler afsted mod 
Børglum. Vejret var ikke helt med 
os, men det gik alligevel. 
Der var planlagt en rundvisning i 
det gamle kloster, og denne 
rundvisning forestod en af ejerne 
Anne Rottbøll, en meget venlig og ivrigt fortællende dame. Hun fortalte klosterets historie, 
medens hun viste os rundt. 
Hun fortalte bl.a. at man ikke med sikkerhed ved, hvornår det første egentlige kloster blev 
oprettet på Børglum, men allerede kort efter 1060, da bispesædet blev oprettet, går man 
ud fra, at der i hvert fald har været et klosterlignende samfund tilknyttet bispesædet. På 
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foranledning af ærkebiskop Eskil var det den magtfulde præmonstratenserorden, der 
etablerede sig på Børglum fra midt i 1100-tallet, og Børglum blev ordenens hovedsæde for 
dens klostre i Danmark, Norge og Sverige. Da Reformationen blev 
fuldført 1536, blev alt kirke- og bispegods beslaglagt af den 
lutheranske Christian 3. I en overgangstid, hvor man skulle 
forsøge at få et overblik over Børglum Klosters værdier og 
jordbesiddelser, udnævnte kongen klostrets prior Niels Lauridsen 
som tilsynsmand for det beslaglagte kloster- og bispegods. Før 
Børglum Kloster 1669 blev solgt til privat eje, var en stor del af 
fæstegårdene blevet solgt fra. 
Året 1835 kom Børglum Kloster i familien Rottbølls eje. Slægten 
kom oprindelig fra hovedgården Rotbøl, Lodbjerg sogn i Thy, der 
sidst i 1600-tallet blev ødelagt af sandflugten. Det har siden været 
denne slægt, der har opfostret godsejere til Børglum Kloster 
Efter en brand byggede de nuværende ejere Hans og Anne Rottbøll i 1989 en ny kornlade 
på 3000 m2, og de iværksatte 1995 det største restaureringsarbejde af kirken, der er 
foretaget siden 1590.  
 
På rundvisningen så vi bl.a. Anne Marie Helgers skønne kjoler, 

julemandens værksted samt Bayeux 
tapetet, som er håndbroderet og 70 
meter langt. Tapetet er en fuldstændig 
kopi af det historiske Bayeuxtapet, helt 
ned til farvningen og broderiteknikkerne 
fra det originale tapet. Tapetet afbilleder 
bl.a. det blodige slag ved Hastings den 
14. oktober år 1066, hvor Vilhelm 
Erobrerens invasionstyrker besejrede 
den engelske hær under kong Harold 
Godvinson.  
 
Efter rundvisningen spiste vi frokost i Café Vognporten, Børglums 

klosters cafe, som serverer forskellige retter til rimelige penge.  
Efter frokosten kørte vi fra Børglum og til Toves sommerhus, hvor vi nød vores medbragte 
eftermiddagskaffe og kage, hvorefter turen gik hjemad igen sidst på eftermiddagen. Det 
var en dejlig tur og et godt initiativ. 
 
 

                  
 
 
   

Mandag den 7. juni fyldte 2. Gilde 73 år, det skulle naturligvis fejres.  
Vi var 17 gildesøstre til en festlig gildehal. Gildemester Ulla Væver sagde bl.a. i sin 
gildemestertale: 
”Vi mennesker tager ofte alt som en selvfølge. Det man går og laver, de små glæder og for 
den sags skyld de fortrædeligheder, der kan opstå, alt sammen noget man forventer, 
sådan plejer det jo at være. Dermed være ikke sagt, at man hele tiden skal gå og 
spekulere på, bare det nu går godt. Mon man ikke har godt af at stoppe op engang 

http://www.boerglumkloster.dk/uploads/pics/bayeux_01.jpg
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imellem og glæde sig over, hvor godt man egentlig har det. Mange af de besværligheder vi 
synes er store, er jo i grunden små og ubetydelige i forhold til det, mange andre har at slås 
med.  
Det gælder i høj grad om at være positiv og at have en positiv livsanskuelse. Det kan let 
blive overfladisk, man læner sig tilbage og siger til sig selv: Ja, selvfølgelig har jeg et 
positivt livssyn. Jeg ser f.eks. sådan og sådan på en ting, men det er da negativt, at lulle 
sig selv i søvn med de store ord, uden der ligger handling og alvor bagved. 
I følge statistikken, er vi mennesker tildelt et gennemsnitligt åremål at leve i, deraf sover vi 
1/3 del væk. Så forstår man ikke, hvorfor mennesker har tid til at være sure, slås med 
hinanden, hade hinanden og sladre om hinanden.  Jeg mener, vi dagligt skal tænke over 
de sider af livet, der kan være opmuntrende, glædelige og lyse både for andre og for os 
selv”. 
Dette var bare et lille udsnit af en flot tale. 
Derefter holdt Anne Mette 5 min. Sct. Georg og Ditte læste Gildeloven. 
Ved eftergildehallen, som blev ledet af Eddy, holdt Birgit en fin fødselsdagstale til det 73 
års – fødselsdagsbarn: 
”Det må være 73-års fødselsdag, vi fejrer i dag, og da det er et pigegilde, må det være en 
”dame”, vi fejrer. 
Jeg ved godt, hvordan en dame på 73 år kan have det, eftersom jeg selv er 74. Det 
begynder at ”knirke” forskellige steder i skroget – alt går langsommere, og man spekulerer 
på, om det er den rette bolig man har, når man er oppe i årene. Vennekredsen skrumper 
ind pga. ”naturlig afgang”, som det hedder i erhvervslivet, osv. osv. 
Alt det passer egentlig også på gildet. 
Og hvad kan vi så gøre ved det?? 
Ja, jeg har kun 1 råd – nemlig: 
Se at få det bedste ud af det, og ikke fokusere for meget på det, vi ikke kan mere, men se 
på de muligheder, vi stadig kan udnytte! 
Det synes jeg, 2. gilde i den grad lever op til! 
Et godt eksempel er weekendturene til Egholm. Da tilslutningen til dem blev mindre og 
mindre – vel nok pga. overnatningen, der ikke passede så godt til vores alder mere – gav 
man ikke op; men nogle kreative sjæle fandt på noget andet, nemlig juleturen til Den 
Gamle by i Århus. Det var efter min mening en stor succes! Tak for den! 
Andre initiativer såsom Dukkemuseet (og Børglum Kloster) sluttes der også utrolig flot op 
om, så - - - Vi har ikke lukket butikken endnu!! 
Vores tombola lever også videre til glæde for os selv og for dem, der får en donation 
derfra.  
Vi er gode til at hygge os, og humøret fejler ingenting. Det tror jeg også nok var den 
opfattelse vore gæster fra Herning til den forrige gildehal havde. 
Nu har jeg kun været med i 11 år; men i den tid har jeg hørt rigtig mange fine 
gildemestertaler og 5 min. Sct. Georg, som har givet stof til eftertanke – og det fortsætter!! 
- - - selv om vi er gamle. 
Det sidste, jeg vil nævne som et stort plus ved dagens fødselar er forskelligheden. Vi er 
meget forskellige og har styrker og svagheder på forskellige områder. Det er jo smart! Vi 
kan supplere hinanden og det udnyttes fint – ikke mindst i gruppearbejdet, og der er plads 
til alle. 
Mit håb for 2. gilde er, at vi stadig kan se muligheder og ikke kun forhindringer eller 
problemer. Med fare for at lyde som en politiker vil jeg sige: ”Sammen kan vi gøre det!” 
Følgende sangvers fra sangen, vi skal synge nu, passer godt på vores gilde: 
”Hvorfor sku’ jeg gå og beklage 
de rynker, jeg får på min kind 
for vel er jeg gammel af dage, 
men stadigvæk ung i mit sind””. 
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Birgit sluttede af med at udbringe ”et 3-foldigt leve” for 2. gilde. 
 
Senere kom der et par frivillige repræsentanter fra "Ventilen" for at modtage en donation. -
"Ventilen" er en organisation, hvor de hjælper ensomme, unge mennesker mellem 15 og 
25 år, det er der desværre meget stort behov for, hvor trist det end lyder. De fortalte, 
meget engageret, om arbejdet. - De to unge var også rigtig interesserede i Sct. Georgs 
gildet, de kendte det ikke og havde ikke selv været spejdere, så det var derfor dejligt, at 
kunne fortælle en masse. 
Efter en skøn aften, der sluttede med kaffe og fødselsdagslagkage, kunne vi så ønske 
hinanden god sommer.  
 
Næste gang vi ses er til friluftsgildehal sammen med 1. gilde onsdag d. 24. august. 
 

6. Gilde 

En dejlig lun sommeraften tirsdag, den 7. juni mødtes 6. Gilde til Friluftsgildehal.  

Vi var 27 Gildebrødre, incl. 2 gæster, som nød en vidunderlig midsommer aften sammen i 
WasaWasa hytten i Svenstrup, hvor der i dagens anledning var tændt bål og pyntet med 
skønne mangefarvede vilde blomster. 

Selve Gildehallen blev afviklet på fineste måde med dejlig Gildemester tale af Ingrid 
Strandsbjerg Kristensen. 

Tankerne gik på hvad en god sommer kunne være.  Nogen benytter tiden til rejser, 
medens andre stille sidder og nyder det hektiske liv passere forbi. Hvordan børnebørnene 
kan komme til at geare ned i roligt selskab med bedsteforældre, hvor meget bliver bygget 
på tryghed og traditioner. Børn elsker at høre bedsteforældre fortælle historier fra gamle 
dage og derfor kunne en af sommerens sysler være at nedskrive sine erindringer. Ingrid 
sluttede talen med: Carpe Diem = Grib Dagen.  

Gildeloven læstes af Jytte Faldborg.  Jytte bad derefter om ordet for at give os alle en 
meget trist meddelelse, hvor hun fortalte at hun havde fået kræft i bugspytkirtlen. Jytte er 
gang med undersøgelser/udredning af sygdommen. Det er efter Jyttes eget ønske, at 
dette notat er skrevet i referatet. 

 5 min. Sct. Georg holdtes af Margit Kammer som dvælede lidt omkring hvad ordene 
"Midsommer og Sct. Hans " egentlig står for.   

Med solsortens aftenfløjt i toppen af de store høje graner som omkranser hytten, sad vi og 
nød et dejligt måltid mad som den arrangerende gruppe havde medbragt. 

Efter kaffe og kage udløstes den store spænding med hensyn til ny gruppe inddeling. Vi 
skulle så sige farvel til vores "gamle kære gruppe", som vi har været i i 2 år. Tænk hvor 
hurtigt tiden løber! Kl. 22 var bålet slukket, hytten ryddet, og vi drog hjem med en rigtig 
dejlig røgduft i tøjet. 

En vidunderlig midsommer Friluftsgildehal i hyggeligt samvær var slu 
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8. Gilde 
5. juni: Grisetur til Tyvdalhøj 

Der var mødt i alt 26 gildebrødre med påhæng. 
Det var fantastisk eftermiddag og aften. Imens grisen blev grillet færdig, blev det afholdt en 
konkurrence.  
Vi blev delt ind i hold, som fik 2 opgaver: Lav en borddekoration  og støb en torshammer i 
tin. Inden vi gik i gang gav Kaj Bent en enkelt p.g.a. sin fødselsdag. Holdene delte sig 
hurtigt. Damerne fandt materiale i naturen til bordpynt og mændene gik i gang med at lave 
en skabelon af en hammer. Der blev arbejde hårdt, derfor var det også velfortjent at vi gik i 
gang med at spise en fantastisk velgrillet gris.  
Vi sluttede med at synge: Nu er jord og himmel stille, og nød den dejlige stilhed der var 
ved Tyvdalshøj.  

8. og 9. Gildes fællesgildehal 

Den 13. juni afholdtes friluftsgildehal i Pumpehuset i Mølholm. 

8. Gildes mester Søren Aagaard Petersen holdt gildemestertalen, som var et spændende 
causeri over den sidste tids aktuelle hændelser: Indfødsrets-prøven, som mange danskere 
heller ikke kunne klare, Dongs børsnotering, DSB's mange problemer, de uforståelige 
optagelseskrav i den nye gymnasiereform, indkøb af fly til forsvaret og meget andet, 
krydret med Sørens humoristiske kommentarer.  En vældig fornøjelig gildemestertale. 

Kirsten Larsen Holm holdt 5 min. Sct. Georg. Hun gik tilbage i tiden og fortalte om ”Villa 
Nova” som blev bygget i år 1900 i landsognet Hasseris. På det tidspunkt var der kun 44 
bebyggelser og ingen vej. Kun en sti kaldet Kulstien/Den sorte sti. Man brugte heller ikke 
husnumre, men udelukkende villaernes navne. Der anlagdes senere en privat vej, som i 
1933 kom til at hedde Rafns Allé. I 1953 købte Sct. Georgs Gilderne villaen af Peder P. 
Hedegaards enke. Kirsten berettede om alle de svære beslutninger og problemer med 
overtagelsen af ”Villa Nova” som blev omdøbt til ”Gildeborgen”. Med det faldende 
medlemstal vi oplever, bliver det spændende at se, hvor længe vi kan beholde villaen. 

Derefter havde vi en dejlig eftergildehal med god mad, fællessang og hyggeligt samvær. 

Næste møde i 9. Gilde er den 22. august. 

8. Gilde 
 
Tirsdag, den 9. august holdt vi vores Friluftsgildehal i Wasa-Wasa-hytten. 18 gildebrødre 
deltog, og det lykkedes mellem regnbygerne at afholde Gildehallen i det fri. 
Gildemester, Søren Aagaard åbnede Gildehallen. 
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Gildemesteren bød velkommen til Gert Larsen, der har søgt om genoptagelse efter en 
lang pause på grund af arbejde og mange tillidsposter. Gert var tidligere med i 1. Gilde i 15 
år. 
I gildemestertalen, som havde overskriften " Fri os for alt det aldersvås", fortalte Søren om 
begrebet Alder. 
Alder er kun et tal, og som Jung sagde: Det vigtigste i livet efter de 65 år er at skrue ned 
for tempoet, hvorved vi ubevidst forbereder os på det uundgåelige: Døden. 
Indstilling til alder kan forandres, og vi bærer alle alderen på forskellig måde- afhængig af 
helbred, fysiske forhold, psykiske forhold, og hvordan vi holder os i gang, også mentalt. 
Vi fødes uformående, ender med at være uformående. Det er livets cyklus. Det kræver 
menneskelige kvaliteter, som kan være svære at udvikle i en kultur, som har det vanskeligt 
med begrebet Alder. 
Michael Jensen holdt 5 minutters Sct.Georg. Michael talte om sorger og glæder. Han 
mistede sin far og gildebroder i marts. Bent efterlod sig 5 børn, der nu er i gang med at 
dele boet. 
Og glæden: Michael og hans kone Tina er undervejs blevet bedsteforældre, og endnu et 
barnebarn er på vej. 
Meddelelser til Gildehallen. Gildemesteren opfordrede gildebrødrene til at give svar 
tilbage, når han sender mails. 
Kaj Bent læste Gildeloven op. 
Ved eftergildehallen var Michael mester for forretten, Jesper stod for hovedretten, nemlig 
bålpaella, og Carl stod for desserten. 
Det er en kulinarisk oplevelse at være i gruppe med de tre kokke, og svært at leve op til. 
 
Næste arrangement: Gildemøde 15. september. 
 

10. gilde  

afholdt friluftsgildehal den 13. juni i Wasa-Wasa hytten. 

Vi skulle samtidig fejre, at tre af vore gildebrødre i løbet af sommeren bliver 80 år. 

Det blev en rigtig dejlig sommeraften, selvom vejrudsigten ikke var for lovende.  

I sin gildemestertale talte Edith om sine 
sommerminder fra bl.a. et lille 
husmandssted syd for Mariager, hvor hun 
er opvokset, og om årstidernes skiften, når 
man sidder i en bil på en motorvej til og fra 
arbejde. Hver årstid er lige smuk, bare man 
husker at lægge mærke til det. 
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I 5 min. Sct. Georg causerede Jørn over, hvorfor vi 
ikke henvender os til hinanden i det offentlige rum. 
Hvad ville der f.eks. ske, hvis man stod i et 
supermarked med en flaske vin og højt sagde ”Er 
der nogen her der kender dette mærke?” Eller hvis 
man begyndte at ”small talke” med kvinden eller 
manden i køen i supermarkedet? Tænk over det! 

Efter gildehallen blev der grillet og skålet, og de tre 
fødselarer blev behørigt fejret. Eva havde skrevet 
en sang på Benny Andersens melodi ”Se, hvilken 
morgenstund”, hvor vi hyldede fødselarerne. 

Tak til fødselarerne for mad og drikke. Og tak til alle for en dejlig friluftsgildehal.  

 

11. Gilde 

Til 11. Gildes Friluftsgildehal havde vi i år lånt Nørresundbyspejdernes dejlige hytte.  Da 
faneherold Doris Christiansen rullede vores fane ud, kunne vi se, at der nu er kommet 
navn på vores fane, således at alle kan se, hvor vi kommer fra, når vi deltager i større 
arrangementer! Vi har brugt et overskud fra vores weekendkasse og det resterende beløb, 
har en af vore gildebrødre doneret! Den 15.juni fylder vores fane 15 år, og vi kunne 
således fejre fanens fødselsdag! Hvilket vi gjorde.                                                                          
Hanne Thusgaard havde i sin gildemestertale ladet sig inspirere af, at vi i år var nord for 
Limfjorden.  Vi hører helt tilbage i 13.hundrede tallet om 
byen Sundby, som blev bortskænket af Valdemar Sejr til 
Vitskøl Kloster. Byens betydning i middelalderen og op i 
nyere tid, lå i, at der derfra var overfartssted fra 
Vendsyssel til Aalborg. Den større by syd for fjorden 
holdt dog med hård hånd Sundby nede og tiltvang sig i 
1589 retten til færgefarten. 2 år senere opnåede Sundby 
dog tilladelse til igen at deltage i færgefarten med 2 
færger.              
årene 1815 og 1820 søgte Nørresundby om at få købstadsret, men begge gange fik 
Aalborgs borgere forhindret det. I 1856 lykkedes det byen at få status som handelsplads, 
og det satte gang i byen. I løbet af anden halvdel af 18hundrede tallet voksede byen 
hastigt i både størrelse og betydning. Ikke mindst takket være jernbaneanlæggene. 
Nørresundby blev knudepunkt for jernbaneforbindelserne nord for Limfjorden. I 1871 
åbnedes forbindelsen Nørresundby – Frederikshavn. Privatbanerne Aalborg – Fjerritslev 
og Aalborg – Sæby – Frederikshavn åbnedes 1897 0g 1899.                                                                                                         
Med den øgede betydning lykkedes det endelig byen at nå sit mål om at blive ophøjet til 
Købstad. Dette skete med virkning fra 1. januar 1900. I 1970 var det dog atter slut med 
Nørresundbys selvstændighed, den 1.januar indgik byen i Aalborg storkommune. 
Indbyggertallet i Nørresundby er i dag små 22.500 og vil nok vokse de kommende år. Og 
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man kan da i bogstaveligste forstand sige, at de nye indbyggere bosætter sig på Solsiden.                                                                                                                                                                       
Hanne sluttede med en opfordring til at besøge Sundby samlingerne!                                                         
Aftenens 5 min. Sct. Georg blev afholdt af Jette Dige Møller, der med afsæt i sin daglige 

avislæsning, og dermed kendskab til Sprogprofessor 
Jørn Lunds klummer, fortalte om ord der forsvinder, om 
havets billedsprog og om nye ord for at være ”gammel” 
på baggrund af norsk inspiration!                                              
Vi sluttede med at lytte til fuglene, der også her midt i 
byen kunne overdøve trafikken!            
Eftergildehallen startede med et glas vin, hvormed vi alle 

kunne lykønske vores fane. Aftenens middag var frembragt af arrangerede gruppe, en 
dejlig vikingegryde. Desserten var en flot og lækker lagkage lavet af Hanne og Allis. 

 

12. Gilde  
 

Nu hvor august måned går på hæld, er det tid at se tilbage på hvad vi har oplevet siden 
sidste nr. af Gildeposten. Og da jeg ikke selv kunne deltage i forårsvandringen, overtog  
Jette pennen. 

Referat fra 12. gildes forårsvandring søndag d. 29/5 2016. 

13 mennesker fra 12 gilde mødtes i Støvring kl. 10. Herefter drog vi i flot solskinsvejr, ud i 
den dejlige natur omkring Rebild. 

Først kørte vi til Røde Mølle, hvor vi nød udsigten ud over slugten, hvor Lindenborg å 
løber. 

Herefter kørte vi til det nye Rebildcenter, hvor vi så deres klima udstilling, og var en tur i 
Tingbæk kalkminer, det var et spændende sted, hvor vi også kunne nyde vores medbragte 
mad. 

Efter en tur gennem Rebild bakker og et stop ved Top Karens hus, sluttede vi af med kaffe 
på en dejlig plads med borde og bænke i Gravlev by. Byen ligger smukt med udsigt ud 
over ådalen og søen. 

Vi sluttede en dejlig dag, hvor vi nød hinandens selskab, med sange fra vores sangbøger. 

Ref. Jette Nielsen 

Tirsdag d.14. juni holdt vi Friluftsgildehal i Nørresundby. Skulle egentlig have været ude på 
det grønne område ved spejderhuset ”Skrænten”, men da vi havde lagt an til 
borddækning, brød regnen løs efter en lang periode med sol og varme, men godt vi kunne 
fortsætte indendøre. 

Og som Anna-Marie indledte sin gildemestertale, er en god indfaldsvinkel til samtale, jo 
altid vejret.  Selvom de første ord i en samtale er om vejret, kan de ofte føre til den gode 
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samtale mellem mennesker, så det ikke kun bliver smalltalk. Så lad os bruge sommerens 
anledninger til at berige andre og os selv med DEN GODE samtale. 

A.M. sluttede med et lille digt ” MARIEHØNEN ”af Kaj Munk skrevet til børn mellem 3 år og 
70+!  

 Vi kender jo godt sætningen ”flyv op til Vorherre og be´om godt vejr.” I slutningen af digtet 
lyder det sådant: (da mariehønen lander i moderens hår) 

”Det bli´r jo længer, jo værre. Først tror den, Vorherre bor i en grøft, - så tror den Mor er 
Vorherre”! 

Så er det meste af sommeren jo gået med afholdelse af Vesterhavsmarch og den 
traditionelle afslutning ved Ødekirken den 4. august. Tak til dem der har leveret billeder og 
videoer på Facebook. 

Nu glæder vi os så til efterårets mange anledninger. Håber alle gilder har haft en god 
sommer! 

 

Kulturlauget 
 

Kulturlauget havde tilrettelagt sin sommerudflugt til lørdag den 11 juni.  Vi var så heldige, 
at vejrguderne havde velsignet os med dejligt vejr. 
Vi mødtes kl. 10 om formiddagen ved den tilsandede kirke, hvor bestyrelsen serverede 
formiddagskaffe, med rundstykker og kage, og vi havde en hyggelig times tid. 
Derefter var der mange, der travede over til kirken, og vi andre kørte op til Skagens 
Museum, hvor vi hentede de bestilte billetter. Vi havde sørget for combi- billetter, som 
gælder til alle tre museer og har den fordel, at nåede man ikke alle tre samme dag, kan 
billetterne bruges resten af året og også i 2017. 
Da vi alle var samlet igen blev vi delt i 2 hold. Da der var så stor opbakning til vores tur, 
var der bestilt 2 rundvisere. Vi fik en meget god forklaring både på historien og alle de 
skønne malerier. Der var bl.a. en spændende udstilling af Willumsen, hvor vi helt 
ekstraordinært kunne se hans 2 malerier bl. hans generalprøve af et billede med badende 
nøgne børn og hans mesterstykke” Sol og ungdom”, de 2 malerier hang side om side.  
Efter rundvisningen havde vi lånt et meget lille madpakkerum, hvor bestyrelsen serverede 
luksusbuffet. Da alle var mætte og tilfredse, takkede laugsmester Helle Stenild for et flot 
fremmøde og ønskede alle en god sommer. 
Der var jo stadig meget, vi gerne ville se på museet, så alle gik rundt og fordybede sig i de 
dejlige malerier, inden vi igen kom ud i det dejlige solskinsvejr, glade og tilfredse efter en 
spændende dag. 
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Sangerlaugsaften den 31. maj 2016 

Sæsonens sidste sangerlaugsaften, blev som altid indledet med vores kendingsmelodi og 
et farvel til den tredje og sidste forårsmåned, derfor Majsangen. 

Jens Louis Poulsen, 1922-1992, dansk forfatter, journalist og oversætter var som mange 
danske versesmede, jurist. Han arbejdede i nogle år i Undervisningsministeriet, var 
teatersekretær ved Det Kgl. Teater og blev sidenhen administrator ved Statens 
Teaterskole. Han var også i en periode redaktør på Blæksprutten. Han oversatte skuespil, 
operetter og musicals, vi husker nok alle ”Pinafore”, hvor Admiralens vise viste sig at være 
et mesterstykke. Han var også tilknyttet Danmarks radio og har blandt andet arbejdet med 
”Huset på Christianshavn” og ”Matador”. For at nærme os aftenens tema sang vi ”Hvorfor 
skal man dog gå og la´ sig tynge”.  

For at blive ved temaet, er der en person som Oswald Helmuth, som er nødt til at blive 
nævnt. Han udmærkede sig ved at spille revy og være skuespiller. Han havde bl.a. 
gæsteoptrædener på Det Kgl. Teater, hvem husker ham ikke i ”Jeppe på bjerget”. Han 
sang viser om den lille mand, den stolte bonde og sammen med Poul Reumert de svenske 
”Gluntarne”. Aftens valg fra hans repertoire blev ”Følg mig lidt på vej”. 

Hans Hartvig Seedorff, født i 1892 i Århus, blev student i 1911 og journalist i 1912. I 1917 
blev han diplomatisk delegeret i Rusland og i 20érne rejste han flere gange jorden rundt. 
Han flyttede fra fødebyen Århus til Christianshavn, til Tibirke og i 1958 fik han tildelt 
æresboligen Bakkehuset på Frederiksberg.  Blandt meget andet skrev han ”Vi har retten til 
at drømme at vi lever”. 

Akvavit var en anden del af hans tema, for selv om Aalborg Akvavit nu er solgt til 
nordmændene, så er Rød Aalborg, stadig vores produkt. Der er lavet rigtig mange sange 
om denne drik, en af de grupper der synes at være tro mod drikken var ”Golden Lion Folk 
Group”, der efter råd fra Gustav Winckler ændrede navn til ”De gylden løver” og dem 
kender vi alle. De fortalte bl.a. om ”Hjemmebrænderiet” 

Tilbage til æresboligen i Bakkehuset, der også rummer Bakkehusmuseet, som er indrettet 
i Knud Lyhne Rahbek og fru Kammas oprindelige lejlighed. Han var forfatter og hun holdt 
salon for tidens digtere og forfattere. Deres hjem står stadig som da de boede der, med 
masser af litteratur og er i dag Bakkehusmuseet. Et besøg der, er et fredeligt, smukt pust, 
en total modsætning til Hans Hartvig Seedorffs gendigtning, ”Den lille grå dunk”. Han skrev 
bl.a. ”Jeg er så ked af at leve mer´”, men hans livsførelse fortalte noget ganske andet og 
så taler vi om Holger Drachmann, ham forbinder vi jo allermest med Skagen og malerier. 
Han var uddannet maler, men digtekunsten vandt og vi fik bl.a. den smukke 
Midsommervise. Hans fandenivoldske levemåde oplever vi i ”Den ædelige brændevin”. 

Sigfred Pedersen, litteraturanmelder, visedigter, skuespiller, maler, restauratør og 
journalist og som 28årig cand. polit., arbejdede i nogle år i et forsiringsselskab, men det 
muntre liv trak. Især det muntre liv i Nyhavn, der drev han en overgang Wessels Kro. Var 
det der han fik inspiration til ”Søren Bramfris lærkesang”? 
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Imens han læste, havde han sin litterære debut med digtsamlingen, ”Forårets viser og 
sommerens vers”. 

Det var dog først senere han skrev en af sine mest populære viser ” Den gamle 
skærslippers forårssang”. 

Sigfred Pedersen, kunne på en anden måde få os til at stoppe op, se de positive ting i 
tilværelsen og med Kjeld Jørgensens musik kunne han overbevise os alle om at ”Der er 
sol i hver eneste bajer”.  

Også Hans Hartvig Seedorf har prist de gyldne dråber, øl. Han har kaldt det opsang for af 
øl, men det var nok mere i retningen - Venner lad os prise den skummende drik -. ”Opsang 
for venner af øl”. 

Hans Hartvig Seedorf samlede ord og vi synger 
dem, ”En pjaskvåd sømand”. Når man er 
ordekvilibrist, går man i samme vers fra det 
tragiske til det afvæbnende, som i ”Hvis du 
elsker min rival”. 

Aftenens 1. del afsluttes med et vers, som i alt 
fald flere C4 laugsbrødre har sunget, ”I like the snaps”. 

I kaffepausen blev der sunget en festlig drikkevise, passende til den øl og snaps der blev 
båret ind. 

Det blev tid til Ønskekoncerten og den blev indledt af et præstekor af mandlige gildebrødre 
iklædt sorte plastiksække og præstekraver af kaffefiltre. Et herligt indslag  

I hurtig rækkefølge sang vi, ”Du kom med alt det der var dig”, ”Jeg elsker de grønne 
lunde”, ”Glitrende hav”, og et godnat og tak for i ften og god sommer med ”Nu er jord og 
himmel stille”. 

På gensyn til en ny sæson d. 7. september, hvor vi starter med Laugsting. 

Sangerlauget har plads til flere gildebrødre, ser vi dig? 
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Stifinder 
 

 
 
 
 

 
Den allersidste stifindertur fra Stifinderlaugets side fandt sted søndag den 21. august 2016 
kl.13.00. En tur der var tilrettelagt i samarbejde med natur-vejleder Esben Buch, Aalborg 
Park og Natur. Mødestedet var Hou Havn ved sejlklubben. Turens overskrift var en 
KRYDDERSNAPSVANDRING AD NORDSØSTIEN TIL KOLDKÆRHYTTEN. På 
samlingsstedet på Hou Havn mødte 45 deltagere. Inden starten på turen fortalte Esben 
Buch, at turen var afkortet, således at det var en frem- og tilbagetur på ca. 1½ time, hvor 
der kunne samles krydderurter til kryddersnapse. De der bagefter havde lyst kunne tage 
med til Koldkærhytten og drikke den medbragte kaffe m.v. På Hou Havn fortalte Esben 
Buch om forskellige urter til kryddersnapse og uddelte en enkelt smagsprøve. Senere ville 
der ved Koldkærhytten være lejlighed til yderligere smagsprøver.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samtlige deltagere mødte også op ved Koldkærhytten for at drikke den medbragte 
eftermiddagskaffe m.v. Også her fortalte Esben Buch, der er en levende og medrivende 
fortæller, om kryddersnapse og uddelte smagsprøver og opskrifter. Jørgen Orlien fra 
Stifinderlauget fortalte kort om Gildebevægelsen og dens formål og uddelte brochurer m.v. 
Til stor overraskelse for de tre tilrettelæggere fra Stifinderlauget, Finn Christensen, 
Henning Klausen og Jørgen Orlien, fik de fra stadsgildeledelsen - ved stadsgildekansler 
Lis Andersen - hver overrakt en zinkbalje med flasker med forskellige ølsorter, som tak for 
25 års arbejde med at tilrettelægge Stifinderture i den nordjyske natur. 
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Det blev en værdig afslutning på en epoke i Stifinderlaugets historie. 

 
 
 
 
 

     EFTERLYSNING – EFTERLYSNING 
 

De historiske Samlinger i Gildeborgen i Aalborg mangler følgende årgange af: 
Medlemsbladet GILDEPOSTEN 2006 – 2007 – 2008 
Medlemsbladet SCT. GEORG 2006 – 2007 – 2008 

Er der nogen som vil donere disse årgange til indbinding kan henvendelse 
ske til leder af De historiske Samlinger Robert Madsen, Tlf.98 31 75 78 eller 

på E-mail: fammads@klarupnet.dk  

mailto:fammads@klarupnet.dk
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Kiss Messmann in memoriam 

 
JA! Så er Kiss ikke mere i blandt os, men hun vil leve videre i vor erindring. 
Hun døde 81 år gammel fredag den 22. juli på plejehjemmet Vesterlund i Hjørring og blev 
bisat fra Sankt Catharinæ Kirke i Hjørring torsdag den 29. juli kl. 15.00. Her var 6. gilde 
repræsenteret med deres fane.  
Kiss havde sin spejdertid i KFUK på Amager og som flokfører i DDS i Nyboder. 
Kiss blev som 48-årig optaget som gildebror den 29. september 1982 i Sct. Georgs Gildet i 
Hirtshals – det var 2 år før Erik - og hun blev væbner samme sted den 7. november 1984.  
Den 10. januar 1989 blev hun sammen med Erik overført til 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg, 
og den 5. marts 1991 blev hun optaget som ridder under Aalborg Stads- og Distriktsgilde. 
Kort tid efter sin optagelse i Sct. Georgs Gildet i Hirtshals blev Kiss Gildets Internationale 
Medarbejder (GIM). 
En side af Gildebevægelse som gennem hele Kiss gildetid havde hendes fulde interesse 
for ikke at sige, at det fyldte meget i hendes gildetilværelse. 
 
Det bevirkede, at hun kom til at bestride en lang række af embedsposter som:  
- Gildets Internationale Medarbejder (1984-1989) 
- Laugsmester i Grossarllauget (1987-2010) 
- Stadsgildets udvalg for GA i Aalborg i 1989 
- Provincialets Internationale Medarbejder (1990-1994) 
- Internationalt Udvalg under Landsgildet (1991-1995) 
- Landsgildets delegationsleder Grossarl (1991-1993) 
- Distriktets Internationale Sekretær (1995-2007) 
 
Mit første møde med Kiss var netop i forbindelse med gildets internationale arbejde. Jeg 
var på det tidspunkt Provincialets Internationale Medarbejder I Weekenden den 25.-26. 
august 1984 skulle der være LIS-stævne (Landsgildets Internationale Stævne) på 
Christianslyst i Sydslesvig (ca. 50 km fra den dansk-tyske grænse), hvor samtlige af 
landets PIMer og GIMer var indkaldt til orienteringsmøde omkring det internationale 
arbejde. Kiss ringede og spurgte om hun og Else Severinsen, der var Gildets 
Internationale Medarbejder (GIM) i Sct. Georgs Gildet i Brønderslev, måtte køre med til 
Christianslyst. Jeg hentede dem begge på Aalborg Jernbanestation. Det blev et 
uforglemmeligt møde, hvor jeg fandt ud af, at Kiss allerede på det tidspunkt simpelthen 
brændte for det internationale arbejde. Senere blev Kiss selv Provincialets Internationale 
Medarbejder nemlig fra 1990-1994, hvor Provincialerne blev nedlagt og dermed embedet. 
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Deltagerne på LIS-Stævnet på Christianslyst, Sydslesvig 

Da Kiss og Erik blev overført til 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg kom vi (Bente og jeg) i 
samme gruppe, hvilket udviklede sig til, at vi igennem årene også kom til at se hinanden 
uden for gildet til hinandens private fester m.v. 
Kiss var i årene indtil 2007 6. gildets scrapbogsfører, hvilket hverv hun udførte med stor 
omhu. 
Fra 2007 til 2012, hvor Kiss helbred ikke mere slog til, var hun Landsgildes koordinator for 
Fredslyset. Et arrangement som for Aalborgs vedkommende tog sin begyndelse ved toget 
på Aalborg Jernbanestation med efterfølgende højtidelighed i Vor Frue Kirke i Aalborg.  
Kiss opnåede at være medlem af Gildebevægelsen i 34 år, og hun har i høj grad været 
med til at sætte sit præg på det internationale gildearbejde, og hun har til fulde levet op til 
det, der står i vor gildelov ”At virke for international forståelse”. 
Når man siger Kiss må man også sige Erik. De har begge med deres store engagement i 
gildebevægelsen, både nationalt og internationalt, sammen ydet en fantastisk indsats 
gennem mere end 30 år. 
Gennem mange år opretholdt de kontakten til vort venskabsgilde i Lübeck ”Lübsche Ehr”. 
Kiss og Erik har deltaget i Europæiske Gilde Forum i Grossarl 20 gange – en deltagelse 
som de glædede sig til år efter år.  
Det er et savn for 6. gilde og for gildebevægelsen som helhed, at vi nu også har mistet 
Kiss, men nok et endnu større savn for hendes familie Birgitte, Henrik, Christopher og 
Mikkel, der nu også har mistet en mor, en mormor og en farmor som altid var i hendes 
tanker og som hun altid omtalte med den største kærlighed. De sidste år har for familien 
været svære at komme igennem - for det at se et menneske, som man elsker og som har 
været fuld af energi og livslyst langsomt forsvinde for en - er hårdt. 
Bente fik af Kiss i april 2000 dette vers, som jeg vil slutte med: 

”Atter er led i vor kæde bristet, 
brødre er døde, venner har vi mistet. 

Ærbødigt vor hoved for døden vi bøjer, 
medens stille vor kæde vi sammenføjer”. 

Æret være Kiss minde. 
Jørgen Orlien 
6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 
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DØDSFALD 

 

Gildesøster Lise Madsen, 11. gilde er død, 78 år gammel. Lise sov stille ind på Hjørring 
Sygehus tirsdag den 16. august 2016.  

Lise blev optaget i 11.gilde i 1986 og aflagde væbnerløftet i 1989. 

Trods alvorlig sygdom varetog Lise frem til 2008 hvervet som kasserer for Aalborg Sct 
Georgs Gildernes Fødselsdagsfond. Lise var også 11. Gildes stavherold i en periode. 

Lise var en tro deltager i gildets møder og gildehaller. Da Lise ikke længere på egen hånd 
kunne klare at komme til møderne, ledsagede hendes mand, Bjarne, hende ofte.  

For godt et år siden gjorde sygdommen det umuligt for Lise at komme til vore møder, men 
hun fulgte levende med i, hvad der foregik i gildet. 

Lise var et varmt og opmærksomt menneske, som vi kommer til at savne i 11. gilde 

Æret være Lise’s minde 

Hanne Thusgaard Hansen 
Gildemester 

 
Dødsfald i 7. gilde. 
Mindeord om Børge Nielsen, 7. Gilde 
 
7. Gilde har mistet en gildebroder. Børge Nielsen døde den 24. juli på plejecentret i 
Skørping 
Børge blev optaget i 7. gilde 18. april 1995 
Børge blev væbner i 1996 
Bestred posten som stavherold fra 1996 til 1998  
Børge var Gildekansler fra 1998 – 2006, og igen 2009 – 2011 
Han var i gennem årene, indtil hans sygdom tog over, primus motor for anskaffelse af 
præmier til vores andespil. 
Børge havde et venligt væsen og var altid parat til at hjælpe, hvor der var hjælp behov. 
Det sidste år kunne Børge godt have undværet, idet Børge var låst til sin kørestol på grund 
af fremskreden sklerose. 
Børge Nielsen blev bisat fra Gl. Skørping kirke den 28. juli 2016. 

Æret være Børges minde. 
 

Henrik Larsen 
7. gilde 
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MEDLEMSRAPPORT. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  23.08.2016 
  

TLF.NR. OG  
E-MAIL ÆNDRING: 

 
1. gilde 

Hans- Jørgen Ottosen 
Tlf. 2021 2803 / 6154 8041 

hjottosen@gmail.com 
6. gilde 

Bente Bo Orlien 
Tlf. 2539 4126 / 9818 1367 

 
ADRESSEÆNDRING: 

1.gilde 
Peder Bloch-Poulsen 

Mølleå 14, 1. mf. 
9000 Aalborg 

Reinhardt Rasmussen 
Vestvej 27 
9370 Hals 

Ny mailadr.: reinhardtgras@gmail.com 
9. gilde 

Yrsa Schøtt Jacobsen 
Pastor Nielsens Vej 14 

9370 Hals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

UDMELDELSE: 
2. gilde 

Lilian Rasmussen 
Pr. 30.06.2016 

11. gilde 
Julie Friis 

Pr. 01.08.2016 
 

DØDSFALD: 
6. gilde 

Kiss Messmann 
22.07.2016 

7. gilde 
Børge Nielsen 

24.07.2016 
11. gilde 

Lise Madsen 
16.08.2016 

12. gilde 
Henning Thomassen 

19.08.2016 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hjottosen@gmail.com
mailto:reinhardtgras@gmail.com
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  Drageskydning den 09. juni 2016 
Præmieoversigt 

 
Del af  
dragen 

v/skytte Gilde Vinder Gilde Gevinst 

Halespids Peder Bloch-Poulsen 1 René Nilles 7 Marmeladeskål 
(Le Creuset) 

Halerod Sven Orla Rasmussen 7 Margrethe 
Hansen 

12 4 drinksglas,      
26 cl. 

Venstre 
bagben 

Ulla Væver 2 Jessie Boye 6 4 drinksglas,       
31 cl. 

Højre  
bagben 

Robert Madsen 10 Kurt Keldorff 7 Bordskåner 
(Nuance) 

Venstre 
forben 

Leif Ervolder  LOA Bente Orlien 6 Ostesæt + 
termokrus 

Højre forben Klaus Cordes 1 Tove Ramberg 2 Salatsæt + 
proptrækker 

Hovedet Peder Bloch-Poulsen 1 Mogens 
Danielsen 

1 Herstal glasskål 

Tungen Rita Koch 2 Inge 
Vestergård 

11 Taske + bold 
(Spar Nord) 

Halsen Doris Christiansen 11 Verner 
Kjærsgård 

10 2 krus uden hank 

Brystplade: 
Drageridder 

Annette Ankeraa 10   Rosendahl  
Grand Cru 
glasskål 

Skyttekonge Bjarne Nielsen 5   Stegetermometer 
- fjernbetjent 

Sidebane              Placering Points Vinder Præmie 
GV, rund skive, herrer        l.     27 Jørgen Abel Holmegård vase     

(Jyske Bank) 
GV, rund skive, herrer        2. 26 Bjarne Nielsen 2 flasker vin                    

(Jyske Bank) 
GV, rund skive, damer        1. 26 Susanne Danielsen Drejeligt kagefad (træ) 
GV, rund skive, damer        2.  24 Doris Christiansen 2 fyrfadsglas 
Pistol, rund skive, herrer     1.  26 Jørgen Bøgh Nielsen Burgerpresse 
Pistol, rund skive, herrer     2. 25 Peder Bloch-Poulsen Paraply                       

(Nordjyske Bank) 
Pistol, rund skive, damer    1. 16 Susanne Danielsen Lykketrold (Gjøl) 
Pistol, rund skive, damer    2. 5 Edith Mathiassen Paraply (Spar Nord) 
   
Gavesponsorer: Spar Nord Bank, Nordjyske  Bank, Jyske Bank 
 
  Flest købte lodder:  10. Gilde 
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FØDSELSDAGE I SEPTEMBER: 

Dato:                                Gilde: 
 
01. Ingrid S. Kristensen,   70 år,     6. 
02. Sven Orla Rasmussen,           7. 
03. Svend Erik Jensen                  1. 
03. Heriette Fogh                       11. 
04. Else Søe Lysgaard                 11. 
06. Hanne Skavenborg,                6. 
06. Per Nielsen             12. 
08. Inge Vestergaard, 70 år      11. 
14. Inga Landbo,                        11. 
16. Edith Christiansen,                6. 
17. Tove Husum                          9. 
18. Elsebeth Korsbæk       9. 
18. Marianne Christensen             6. 
19. Jessie Boye,                             6. 
20. Kirsten Larsen Holm              9. 
21. Jørgen Orlien,                         6. 
22. Svend Harald Jensen               1. 
23. Anni Andersen, 75 år          12. 
24. Thomas Jensen                       8. 
26. Jørgen Christensen                 1. 
26. Kurt Keldorff,                       7.        
30. Ulla Toftild                           11. 
30. Bente M. Nielsen, 70 år     11. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DET SKER I SEPTEMBER: 

Dato:                                     Gilde: 
 
01.-02.Gildeweekend                    1. 
01. Gildemestermøde              SGL. 
05. Gilderådsmøde                     11. 
06. Gildemøde                              6. 
07. Laugsting               Sangerlauget 
08. Udv. ledelsesmøde                  1. 
08. Gildehal                    Fjerritslev 
10. Høstmarked                   1. og 9. 
13. Gildemøde                              5. 
14. Gildemøde                              2 
15. Gildemøde                              8. 
19. Gildehal                                  9. 
20. Dragegildehal                          1. 
21. Gildehal                                11. 
22. Høstgildehal                         12. 
27. Gildemøde                              7. 
28. Gildemøde                            10. 
 

 
 

 
 

Jubilæum: 
13. september  

Benny Kjær Petersen, 45 år 
 

TIL LYKKE 
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 
 
 

Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

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

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

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

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen, 

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

e-mail: : lunen1945@gmail.com 
 

Distriktets Internationale Sekr. 
Pt. Ubesat. 

 
Distriktets Uddannelsessekretær 

Annie Sperling 
Kronosvej 89, 9210 Aalborg 
e-mail: annie@sperlings.dk 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Redaktør: 

Janne Voss Hansen 
Fyrrebakken 40, 2. 

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

janne@vosshansen.dk 
 
 

Distriktets webmaster: 
Per Sander, Tingvej 50, 

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

sander@tdcadsl.dk 
 
 

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

 
Facebook: 

Gildebrødre i Aalborg 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

 
Distribution af Gildeposten: 

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

e-mail: : lunen1945@gmail.com 
 

Annoncer: 
PR- og aktivitetsudvalget 

 
 

 

Deadline for Gildeposten,  
nr. 6, oktober 2016 

Mandag, den 26. september 

 

mailto:flemming@hansen.li
mailto:k-cordes@stofanet.dk
mailto:lunen1945@gmail.com
mailto:annie@sperlings.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
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Telefon 96 30 33 00
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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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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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Aftenen sluttede med kaffe, tærte 
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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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	MEDLEMSRAPPORT.
	Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.

	Drageskydning den 09. juni 2016
	Distriktets Uddannelsessekretær


 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 5.846 x 8.268 inches / 148.5 x 210.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20130730082004
       595.2756
       A5,5
       Blank
       420.9449
          

     Tall
     1
     0
     0
     747
     269
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     26
     25
     26
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: none
     Shift: move up by 5.67 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     771
     335
     Fixed
     Up
     5.6693
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     None
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     26
     25
     26
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all pages
     Font: Times-Roman 10.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 11.34 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     BC
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     771
     277
     0
     1
     10.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     0.0000
     11.3386
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     26
     25
     26
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: all pages
      

        
     1
     2566
     391
    
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     26
     25
     26
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





