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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



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der inviteres til 
 
FELLOWSHIP DAY ARRANGEMENT 
 
Lørdag d. 22. oktober 2016 kl. 12-16 
 
I Svalegården, Ejnar Packness Vej – Hasseris  
 
Vi skal denne dag opleve et foredrag af tidligere international chef i Dansk  Folkehjælp, 
Allan Vokstrup.  
Han har tidligere haft sit virke som lektor på Aalborg Katedralskole, og valgte derefter at 
arbejde som landechef i Sydsudan og fungerende/vikarierende landechef i Uganda for 
Dansk Flygtningehjælp. Opgaven her gik ud på at repatriere sudanesiske flygtninge fra 
Uganda. 
 
Efter at Allan Vokstrup blev pensioneret fra Dansk Folkehjælp, har han igen bosat sig i 
Aalborg. 
 
Denne dag vil han fortælle om sin tid med opgaverne i Sydsudan og Uganda. 
 
Vi starter efter velkomst ved GIM formand Laila Haugen, med at spise, så roen kan sænke 
sig. 
 
Menuen vil være: 
Friskbagt brød og smør fra Aabybro Mejeri 
Rejer med æg, mayonnaise og dild 
Rullepølse med sky, karse og løgringe 
Nøddepate med cornichoner 
Og et stykke ost med oliven 
Pris pr. person kr. 100,00 
 
Drikkevarer er efter eget valg og egen betaling. 
 
Tilmelding SENEST fredag d. 14. oktober til lha@staff.aau.dk 
 
Med venlig hilsen og på forhåbentligt gensyn 
 
GIMMERNE 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 
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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
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DEN VIGTIGSTE DAG – I EN ANDENS LIV 
 
 

Krigen i Syrien, og den næsten glemte, men voldsomme borgerkrig i Syd Sudan, har sendt 
millioner af mennesker på flugt, og disse flygtninge vil Dansk Flygtningehjælp gerne 
være med til fortsat at hjælpe i deres nærområder. 
Med det flotte resultat på omkring 21 mil. ved landsindsamlingen i 2015, har det været 
muligt at skaffe tag over hovedet, mad, madrasser, varmt tøj, og andre fornødenheder til 
mange af disse fordrevne mennesker. 
 
Aalborgs flotte resultat på næsten 600.000 kroner i 2015, vil vi jo rigtig gerne kunne 
tangere også i år.  
En indsamler får typisk ca. 1.000 kr. indsamlet på de 3 timer. 
Penge som rækker langt  ude i verden, hvor de f.eks. kan sørge for rent vand, varmt tøj til 
vinter, og ligeså vigtigt, tryghed og sikkerhed - og en fremtid 
  
Forberedelserne til årets landsindsamling søndag den 6. november er i fuld gang, og 
mange gildebrødre er aktive med hvervning og administrering af indsamlere, rutefordeling, 
sponsorer til frugt vand, kakao og æbleskiver m.m. 
 
Medio oktober kommer samtlige indsamlingsmaterialer til Gildeborgen, og herefter forestår 
en travl aften med etikettering, optælling og pakning af materialer til de fleste af 
kommunens 18 distrikter. 
 
Fra Gildeborgen betjener vi på indsamlingsdagen 10 af de 18 distrikter, idet Gildeborgen 
også fungerer som interimsbank, for disse distrikter. 
 
Vi har fortsat brug for assistance i Gildeborgen den 6. november, med flg. opgaver: 
betjening af mønttællere, opsprættere, cafe, køkken, servering for indsamlerne.  
 
Desuden har vi i år fået tilladelse til at indsamle ved butikscentre osv. 
Til disse ikke så anstrengende opgaver, vil vi meget gerne have indsamlere. Man 
bestemmer selv hvor længe, man vil stå. 
 
Ethvert beløb, stort eller lille, er med til at Dansk Flygtningehjælp kan redde liv ude i 
nær-områderne. 
Vi håber, at rigtig mange gildebrødre, vil være med til at være 
 

DEN VIGTIGSTE DAG – I EN ANDENS LIV 
Søndag, den 6. november 2016 

 
Betty og Verner Kjærsgaard 
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Nyt fra gilderne. 

 

1. Gilde og 2. Gilde 
 
Det blev en aldeles fremragende gildehal, som 1. og 2. Gilde afholdt ved Lindholm 

Spejdernes Hytte onsdag den 24. august. Friluftsgildehal eller Udendørs Gildehal alt efter 

temperament. Opgavefordelingen var i år således, at 1. Gilde stod for selve gildehallen og 

2. Gilde for eftergildehallen. 

Gildemester Henning Nielsen brugte sin gildemestertale til at tale om kunst. Hvad er 

kunst? Iflg. Storm P. så er kunst nogen, man ikke kan. For når man kan det, så er det 

ingen kunst. Helt så enkelt er det naturligvis ikke. Nej, kunst er mange ting. 

Henning fortalte lidt om et herligt krydstogt, hvor kokken hed Carlo Cracco. Hans ristorante 

havde den ære at have opnået 2 Michelin Stjerner. Så hans frembringelser var kunst. 

Madkunst. 

Henning fortalte videre om 1. gildes møde i februar om Aalborg Kommunes Kulturpolitik. 

Der fik vi en øjenåbner for, hvor mange kunst og kulturtilbud, som vores kommune tilbyder. 

Om spændende arrangementer på Kunsten. Om byens mange store gavlmalerier. Nævnte 

også kulturlaugets mange fine initiativer.  

Mange gode timer i Musikkens Hus til flotte koncerter med bl.a. Aalborg Symfoniorkester. 

Forskellige tilbud på Nordkraft. Bl.a. et foredrag om Peggy Guggenheim, som var 

passioneret kunstsamler og hvis formue har dannet grundlaget for Guggenheim Museet i 

New York. Så var det Martin Ole Nielsens tur til at fortælle om sine planer om at omdanne 

den nedlagte Spritfabrik til et stort internationalt kunstcenter. Henning kom vidt omkring og 

sluttede med nogle betragtninger om fænomenet ”oplevelsesøkonomi”. Og så lidt om 

sange og viser. Vi er jo danskere i Danmark, visens land. Og vores måske største 

rimsmed Benny Andersen blev omtalt. Således var der lagt op til at synge ”Barndommens 

Land”. 

 

Gildemester Ulla Væver holdt 5 min. Sct. Georg. Vi har det jo godt her i lille Danmark. Vi 

har mange materielle goder. Men det er jo ikke sikkert, at man er rig, hvis man KUN har 

materielle goder. For hvad er det hele værd, hvis ikke man har nogen at dele det med. Ulla 

kom ind på det med venner og venskab. Om hvor vigtigt det er, at holde venskaber og ikke 

sætte dem over styr bl.a. på grund af bagateller og misundelse. Man starter ofte i livet med 

mange bekendtskaber. Nogle af dem bliver til egentlige venskaber, som måske varer hele 

livet. Venskab er kendetegnet ved loyalitet, fortrolighed, positive følelser overfor hinanden, 

respekt og en vis grad af overbærenhed. 

”I gildet vi venner finder med det gode det gamle humør”. 

 

Eftergildehallen var hyggelig. Der blev sunget både årtids sange og muntre danske viser. 

Alt i alt en rigtig god gildeaften. 
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1. Gilde 

 

September i 1. Gilde. Dragegildehal med rigtig mange gæster. I Gildehallen rejste vi os 

for at mindes Svend Harald Jensen, der netop var afgået ved døden. Æret være hans 

minde. 

 

Gildemester Henning Nielsen holdt en gildemestertale, der siger spar to til meget af det, vi 

tidligere har hørt. Henning tog udgangspunkt i en bog, skrevet i 2004, skrevet til børn. 

Hvad nu hvis der var krig i Danmark, hvor ville du så flygte hen? Henning læste nogle 

afsnit fra bogen. Det var så stærkt, så medrivende, at 

jeg ikke formår at beskrive det her i Gildeposten. Py ha. 

Det gav stof til eftertanke.                                                                               

5 min. Sct. Georg skulle være holdt af den afgående 

Drageridder Peder Bloch-Poulsen. Han var desværre 

forhindret på grund af sygdom. I stedet blev de 5 min. 

leveret af Lise Nielsen, 9. Gilde. Hendes indlæg 

supplerede gildemestertalen på fornemmeste vis. Hun 

fortalte om, hvordan vi her i Danmark havde taget imod 

et Wienerbarn lige efter 1. verdenskrig. En historie om 

en lille, forskræmt og underernæret pige, der kom til 

Horsens. Den lille pige, der senere blev Hennings mor og Lises svigermor. Stærke 

kontraster om, hvordan man behandler flygtninge i dag og dengang. 

Annette Ankeraa, 10 Gilde, blev indsat som ny Drageridder. Og det efter drageskydning 

nr. 60. Annette læste Gildeloven for os. 

Eftergildehallen var præget dels af gildemestertalen og de 5 min. Sct. Georg, men også – 

naturligvis – den nye Drageridder. Bordene var pyntet med drager, alle udført i 

naturmaterialer og med hver sit navn og historie. En rigtig dejlig gildeaften i 1. Gilde. 

Her er en Link til bogen ”Hvis der var Krig i Norden” i Politiken  

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE3204365/hvis-der-var-krig-i-norden/ 

 

 

5. Gilde 

  

Tirsdag den 13.september holdt vi vores gildemøde i Folkekirkens Hus på Gammel Torv. 

Vi blev budt velkommen af husets leder Henrik Thornsgaard, som førte os op i pejsestuen 

på 2.sal, hvor vi fik en interessant gennemgang af husets funktioner og formål. Tærsklen 

er lav og der er højt til loftet. Et moderne forsamlingshus. Det var nogen af Henriks 

Thornsgaards ord.  

Herefter fik vi en spændende rundvisning i et dejligt og smukt restaureret hus. Vi sluttede i 

det gamle bestyrelseslokale, som duftede som en cigarkasse, på grund af de flotte 

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE3204365/hvis-der-var-krig-i-norden/
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træpaneler og lofter. Det er sjovt at se alt det man har bevaret af det gamle hus. Men det 

har sikkert været nødvendigt, da huset jo er fredet.  

Herefter gik vi ned i stuen, for at deltage i Frodes Højskole, en spændende samtale 

mellem Bjarne Nielsen Brovst og Frode Muldkjær om alt mellem himmel og jord. På alle 

måder en dejlig aften.  

Har man ikke været i Folkekirkens Hus, skal man unde sig selv et besøg, eller måske 

deltage i et af de mange arrangementer, hvor flere er helt gratis.  

5. Gildes næste arrangement er efterårsgildehallen onsdag den 12.oktober, arrangeret af 

3.gruppe.  

 

Referat fra 6. gildes gildemøde 6. september 2016. 

18 gildebrødre fra 6. gilde var denne aften samlet i Gildeborgen. Aftenens emne var blandt 

andet: ”Spejderideen for voksne”. I 6. gilde havde vi besluttet, at de enkelte grupper skulle 

behandle spørgsmålene internt. Derforuden skulle vi også se billeder fra vor gildetur, der 

gik til Nr. Vissing Kro ved Skanderborg d. 24.- 25. maj 2016. 

Projektoren kom i brug, men ikke uden problemer, men ved hjælp af en af Bente Orliens  

”livliner” fik vi aktiveret projektoren efter en ½ times guiden via telefon. Tænk at vi lever i  

en så teknisk tidsalder, at vore egne billeder taget – 

ganske vist med et digitalt kamera - kan vises på 

væggen/lærredet, så alle har muligheder for at se 

billederne på samme tid. Det sagde man nok også om 

mange ting for hundrede år siden, da 1. Verdenskrig 

rasede i Europa. 

Dejligt at få genopfrisket vor tur og mange af de sjove 

episoder og historier, vi oplevede. Vi sang blandt andet 

også den søde sang, en af grupperne havde lavet til 

underholdningen den ene af aftenerne. Den gik på melodien: ”12 små cyklister på Højbro 

Plads”. 

Grupperne fremlagde på skift resultaterne af deres arbejde med de 6 spørgsmål 

vedrørende ”Spejderideen for Voksne”.  Materialerne er sendt ud til alle gildemestre fra 

Landgildekontoret, som gerne vil have svar tilbage senest til november. 

De 6 spørgsmål blev vist via projektoren, så alle kunne følge med. Endvidere kom to af 

gruppernes svar også ”på væggen”, hvilket er muligt, når man har lagt resultatet ind på et 

USB-stik. De to andre grupper havde udfyldt de medsendte svarskemaer, så nu er det blot 

at samle de fire gruppers svar og returnere resultatet til Birgit Kristensen, Helsingør. Der 

skulle også sang til, og hvad var mere naturligt end at synge sange: ”Spejderbror her er 

min hånd”? 

Efter dette ventede der et veldækket bord med den arrangerendes gruppes hjemmebagte 

boller med ost og rullepølse – ikke så dårligt endda!  Men hvor har vi gildebrødre i Aalborg 
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været forkælede, da vi havde en bestyrer i Gildeborgen, som klarede alt det praktiske! Vi 

mennesker er nogle mærkelige væsener: Vi finder først ud af, hvor godt vi har haft det, når 

vi ikke mere har disse goder! 

Næste arrangement i 6. gilde bliver gildehal torsdag d. 4. oktober 2016 kl. 19.00 i 

Gildeborgen. Se venligst følgende link på internettet: 

http://www.sct-georg-aalborg.dk 

under ”stien”: Hvem er vi? – 6. gilde: Besøg 6. gildes hjemmeside – næste arrangement – 

Gildehal torsdag d. 4. oktober 2016 kl. 19.00  

 

9. Gilde 

Den 22. august var 9. Gilde på vandretur i Aalborgs gader for at se byens spændende 

gavlmalerier. Inge Vestergaard viste os rundt og fortalte om de forskellige udenlandske 

kunstnere og deres motiver. Desværre var det lige den aften, hvor det regnede næsten 

hele aftenen. Vi holdt et lille pitstop undervejs, hvor vi fik et lille glas, mens der var et lille 

ophold i regnen. Heldigvis var alle klædt på efter vejret. Efter gåturen samledes vi hos 

Bente Guldfelt, hvor vi efter planen skulle nyde kaffe og kage i gårdhaven, men vi måtte 

søge ly i Bentes lejlighed. En rigtig interessant og hyggelig aften trods regnen. 

Næste arrangement er gildehal den 19. september. 

9. Gilde. 

Den 13. september var vi 7 piger der rejste til Læsø, hvor vi tilbragte 3 dage i det 

pragtfulde septembervejr. Vi boede i 2 skønne lejligheder i Vesterø. Cyklerne havde vi 

med, og vi cyklede rundt på det meste af øen: Stokken, saltsyderiet, tanghusene, Østerby 

Havn og Læsø kurbad. En rigtig dejlig oplevelse. 

 

http://www.sct-georg-aalborg.dk/
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10. Gilde 

Tirsdag den 23. august 2016 blev 10. Sct. Georgs Gildes fødselsdag fejret ved en 

Fødselsdagsgildehal i Gildeborgen. Dagen før var vi blevet 46 år. Der deltog 27 

gildebrødre. 

Det blev en rigtig festlig Gildehal, hvor vi bl.a. hørte opera fra Hoffmans Eventyr, Fûr Elise 

og Albertes sang: De lyse nætter.  

Vores gildemester holdt en rigtig god gildemestertale om vores viden og erfaringer i livet, 

som vi kan bruge og give videre til andre.  

Laila holdet 5. min Sct Georg omkring hjælpearbejde både her i landet og internationalt. 

Hun fortalte, at der er Fellowship dag den 22. oktober på Svalegården.  

Gildeloven blev læst af Lis. 

Efter gildehallen ønskede vi hinanden tillykke over et glas vin. 

Herefter havde 3. gruppe arrangeret en dejlig middag, og vi afsluttede en rigtig hyggelig 

aftenen som sædvanlig med: Nu er jord og himmel stille. 

 

10. Gildes week-end tur den 26. – 28. august til Vikingernes vandvittige 

verden. 

20 gildebrødre mødtes ved ”Kongernes Jelling”, 

hvor en guide fortalte os det ”nye” om den gamle 

store kongsbolig og dens forsvarsværk i Harald 

Blåtands tid.  

Næste stop var datidens største broprojekt: 

Ravningbroen over Vejle Ådal, bygget år 980 (760 

m lang, 5 m bred). Meget imponerende. Fra 

Immervadbro - Hærvejens mest berømte bro - gik 

turen mod syd til Landgasthof Tarp, hvor vi overnattede.  

Næste dag fik vi rundvisning i Haddeby Museum. 

Byen, der første gang er omtalt i år 804, er en af 

Danmarks første byer og blev i vikingetiden Nordens 

mest centrale handelsby.  

Efter frokosten kørte vi til Nordens største 

fortidsminde Dannevirke. Herefter til  

Hollingstedt – ”Vesterhavs havnebyen” midt i landet, 

og i vikingetiden handelsplads på vejen mellem 

Hedeby og nordsøen.. 

En rigtig dejlig og hyggelige tur i det smukkeste sommervejr. Vi glæder os allerede til 

næste års week-endtur. 

Tak til Edith og Bjørn for det store arbejde med planlægningen og gennemførelsen af 

turen. Helt perfekt.  
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11. Gilde 
 
Første møde efter en lang sommerferie, blev for 11.gildes vedkommende Gildehallen den 

21.september. I sommerperioden har vi mistet vores gildesøster Lise Madsen. Efter 

åbningen af Gildehallen udtalte Hanne mindeord om Lise, før vi alle rejste os og mindedes 

Lise med 1 minuts stilhed. Lise havde før sin død ønsket at ”Nu er jord og himmel stille…” 

skulle indgå i hendes bisættelse, det blev gjort på smukkeste vis, da præludiet ved 

bisættelsen havde netop denne sang som tema! Som vores sidste hilsen til Lise, sang vi ” 

Nu er jord og himmel stille…”.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Hannes gildemestertale var en beretning om sommerens tur til Skotland, hvor hun 

ledsaget af sin mand og deres ældste søn havde besøgt det skotske højland og undervejs 

også spillet lidt golf. Efter deres ankomst til Edinburgh, hvor der ventede en lejet bil, satte 

familien kursen mod den skotske by Dundee. Dundee er, med sine o.150 000 indbyggere 

Skotlands fjerdestørste by, beliggende på nordsiden af floden Tay. I 1877 åbnede man her 

den første jernbanebro over floden, men kun 2 år senere i dec. 1879, skete en frygtelig 

ulykke, idet jernbanebroen kollapsede, mens et tog med 70 passagerer var på vej over 

broen. Nogle år senere byggede man en ny jernbanebro og den står endnu. Først i 

1960´erne byggede man en vejbro over floden. Dundee var tidligere en hvalfangerby, men 

er i dag en af landets største industribyer, med jute som det vigtigste produkt, men også 

skibsværfter og et olieraffinaderi ligger ved Dundee. I 1946 kom den amerikanske 

urfabrikant Timex til byen og begyndte en produktion af ure. I 1970´erne var der ca 7000 

ansatte på fabrikken. I januar1993 kom det til en strejke blandt medarbejderne i protest 

mod varslede fyringer. Denne strejke endte med at fabrikken lukkede den 29. august 

1993. Med 2 overnatninger i byen, var det begrænset, hvor meget tid, der var til 

sightseeing, især da der var planlagt en golfrunde på en af de knap 600 golfbaner i 

Skotland, ledsaget af et besøg på den mest berømte af dem alle Sct. Andrews!               

Turen gik videre mod Aberdeen, der er landets 3.største by og den mest velstående, 

hvilket bl.a. skyldes rollen som Storbritanniens oliehovedstad. Dog var der nu flere 

”ubeboede” boreplatforme og forsyningsskibe i havnen, måske på grund af afmatningen i 

olieproduktionen. Aberdeen har 2 universiteter, hvilket sikrer et livligt natteliv, ikke mindst i 

byens festgade Belmont street, hvor flere tidligere kirker har fået nyt liv efter at være 

omdannet til pubber og natklubber!                                                                          

Næste stop var byen Inverness, hvor familien havde lejet et skønt hus, med hele 6 

soveværelser, 6 badeværelser og en spisestue med plads til min. 16 personer. Huset var 

beliggende tæt ved Loch Ness, søen der er 38 km lang og deler højlandregionen fra NØ til 

SV. Loch Ness er op til 240 m. dyb og indeholder den største mængde ferskvand i 

Storbritannien. Loch Ness er bedst kendt som søen, der huser Nessie, søuhyret, der blev 

kendt i 1933, da en skotsk avis omtalte et stort dyr, der var set plaske rundt i søens 

overflade. Uhyret er siden set flere hundrede gange og vist frem på billeder og film, flere af 

disse har dog vist sig at være svindel! En englænder Stev Feltham har i 24 år overvåget 

og studeret Loch Ness uhyret. Han kom i 2015 til den konklusion, at det måtte være en 

europæisk malle. Den kan blive meget gammel, veje op til 300 kg og måle op til 4,5m. Der 
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er stor sandsynlighed for, at der i begyndelsen af 1900 tallet blev udsat maller i søen. Det 

kan også forklare, hvorfor det først er i 1930´erne, der kom beretninger frem om søuhyret! 

Hanne fortalte meget mere om den smukke natur, og vi fik også en kort gennemgang af 

Skotlands historie. Inden der blev sluttet af med en lille vits om skotternes nærighed, der i 

parentes bemærket, ikke blev oplevet på turen. 

To skotter havde væddet om, hvem af dem, der kunne give tjeneren færrest drikkepenge. 

Den første skotte gav bartenderen den mindste mønt han kunne finde og kikkede 

triumferende over på den anden, der tørt sagde: 

”Den er fra os begge to”. 

Vi hørte herefter dejligt skotsk musik, inden ordet blev givet til Grethe Thuen, der skulle 

holde 5 min Sct. Georg. Grethe tog udgangspunkt i den ændring af vore levevilkår, der er 

sket igennem de sidste 25-30 år, idet hun har fulgt den debat, der har været i avis og tv 

om sygdomsramte danskere. Op mod 300 000 personer er ramt af depressioner, andre 

ca. 400 000 af stress, angst og andre psykiske problemer forårsaget af de store krav, der 

stilles den enkelte om større arbejdsindsats, ofte på stedse mindre tid. Disse negative 

faktorer har dårlig økonomi til følge, fordi mange af disse mennesker må opgive deres 

arbejde, deres bolig, deres bil og andre af de goder, de ved stor arbejdsindsats har opnået 

gennem årene. Grethe kom i forbindelse med debatten i tanke om et udklip – en klumme – 

hun havde liggende, skrevet for mange år siden af den kendte radiodoktor Carsten Vagn 

Hansen, der udover at være radiodoktor, praktiserende læge og gildebror også var en 

udmærket klummeskriver, der jævnligt skrev om sociale emner - ofte med et religiøst 

tilsnit!                                                                                                                                  

Grethe citerede fra klummen, der handlede om at ” at give slip”! Lad være med at ærgre 

dig over noget, du ikke kan ændre på. Lær hellere af dine fejltagelser og forsøg at lægge 

planer for at dine fejltagelser ikke skal ske igen. Der er ikke noget, der er så skidt, at det 

ikke er godt for noget andet. Det er gennem modgang og kriser, at vi modnes og udvikler 

os til hele mennesker. Især når vi kan regne med vore medmennesker vil hjælpe os, når 

det kniber. Og det gør de, hvis de selv har oplevet, at vi er der, når de har brug for os!                                                                                                                             

Grethe sluttede med: ”Jeg håber virkelig, at vi – du og jeg – vil gøre Carstens ord til vore 

egne om, at vi som medmennesker vil hjælpe disse omtalte hårdt ramte skæbner, når de 

har brug for os! At vi bør kunne ”give slip” og ikke knytte os for hårdt til vort jordiske gods 

er jeg enig med klummeskriveren i, men det bør kunne ske ad frivillighedens vej og ikke 

være noget vi på grund af uheldige omstændigheder er tvunget til. Jeg vil ønske for disse 

mange ulykkelige mennesker, at de – inden den tid kommer – hvor de skal over på den 

anden side – trods deres modgang må opleve at få en god og lykkelig tilværelse, og inden 

da have fundet ud af, at livets virkelige værdier ikke nødvendigvis er forbundet med at 

skulle eje gods og guld”! 

Herefter sang vi: ” Lykken er ikke gods eller guld”.                                                                                             

Gildehallen sluttede med den skotske folkesang ” Bonnie Banks of Loch Lomond”. Vi 

havde den aften besøg af Nic og Jørgen Abel fra 7. gilde, der ved eftergildehallen, fik 

udsolgt af de medbragte lodder til andespillet i 7. Gilde. 
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12. Gilde 

Høstgildehal og Svampetur i Hammer Bakker d. 25.9.2016 

 

En fantastisk dejlig løvfaldssommerdag mødtes 11 gildebrødre og 1 gæst til 12. gildes 

Høstgildehal og vores årlige svampetur. En dejlig gå tur i den smukke skov hvor farverne 

er begyndt at ændres blev vores start på dagen. Der var ikke meget at samle og da slet 

ikke svampe, vejret havde simpelthen været for godt i september måned. Men gåturen fik 

vi.  

Tilbage fra gåturen blev der indkaldt til Høstgildehallen, som i år var anderledes. 

Gildemester holdt en meget aktuel tale. Lidt udover det 

sædvanlige, læste Gildeledelsen Gildeloven med en hel del 

kommentarer til. Herligt at opleve at de traditionelle ting kunne 

gøres på anden vis. Mesters tale hang godt sammen med 

gildeledelsens anden måde at gøre tingene på og gildebror 

Anne Winthers 5 min Sct. Georg. 

Efter gildehallen blev der budt til bords til en fin middag, lavet af 

vore 3 mesterkokke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan ikke komme bagpå nogen at en af 

hovedingredienserne var svampe. Kaffen blev serveret med 

hjemmebagt æblekage. 

 

Vi havde en rigtig hyggelig dag i en smuk natur i et pragtfuldt 

sensommer vejr. 

 

 

 

Sangerlaug og Laugsting den 7. september 2016 
 
24 sangerlaugs medlemmer var mødt op til denne sæsons første aften. Vi startede op med 

vores kendingsmelodi og Septembersangen. 

Dernæst var der det mere alvorlige på programmet, nemlig vores Laugsting. Laugstinget 

blev afviklet i god ro og orden med Palle Bjørnstrup som ordstyrer og Hanne Thusgaard 

som referent. Med stor enighed blandt de fremmødte laugsmedlemmer, blev der 

genbesættelse på de 3 ledelsesposter. 

Dernæst var der dømt kaffepause. 

Efter den veloverståede alvorlige del af aftenen og kaffepausen stod der Ønskekoncert på 

programmet. 

I rask rækkefølge: 
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Meget apropos, ”Septembers himmel er så blå”. Efterfulgt af ”Jeg fandt en sang på vejen”, 

”Fuglene letter mod vinden” og ”Veronica”.  

Næste valg blev ”Hvornår er der dejligst i Danmark”, ”Visen om de atten svaner”, 

”Sensommervise”, ”Pindsvinet og gulvskrubben”, ”Skagenssangen”, ”God morgen lille 

land”, ”Jeg går og finder solskin”, ”En enkelt sang om frihed”, ”Det øjeblik vi lever i”, 

”Knaphullet”, ”Livstræet” og ”Glitrende hav”.  

En fin aften afsluttedes med ”Stilfærdigt farvel”. 

 

Der er stadig ledige pladser i Sangerlauget, så kom endelig med, alle er velkomne og man 

behøver ikke at være gildebroder for at være med. 

 

Næste sangerlaugsaften er den 5. oktober kl. 19.00 

 

 

Høstmarked 1. og 9. Gilde.  
 
Søndag den 10. september 2016 var vejret strålende. Blå himmel, fuld sol og høje 

temperaturer hele dagen. Det 

var en dejlig dag hvor vi afholdt 

det årlige Høstmarked i 

Gildeborgens have.  

Præcis kl. 10.00 åbnede vi 

porten og køberne strømmede 

ind og vejen gik direkte til de to 

loppemarkeder i første 

omgang.  

Op ad dagen var der ligeledes 

godt salg i både café, 

mundgodtbod, boden med 

alskens fine hæklerier og strikkede ting, boden med den gode sennep og alle de 

forskellige bjæske, og ikke mindst i tombolaen, der også i år havde mange fine gevinster.  

Senere på formiddagen ankom FDF’s tambourkorps, som havde marcheret fra Hasseris 

Bymidte til Gildeborgen for at gøre opmærksom på høstmarkedet.  

Derefter blev det tid til uddeling af 9. Gildes donation til Foreningen Hjælp Voldsofre, 

Aalborg Afdeling. Sarah Kruse, som er formand for Lokalforeningen i Nordjylland modtog 

på afdelingens vegne en donation på kr. 5.000. Sarah takkede mange gange og fortalte at 

donationen skulle bruges til at gøre livet lysere og gladere for personer som har været 

udsat for vold, incest, voldtægt eller anden grov forbrydelse.  

Ved middagstid var der godt besøgt i Finns Pølsebod og hele dagen var der en god 

stemning. Begge gilder havde et tilfredsstillende salg med et godt resultat på bundlinien. 
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Den 18. september mistede vi Svend Harald Jensen 1. gilde. Han døde i sit hjem i 

Nørresundby efter kort tids sygdom. 

Det er et stort savn for os alle i gildet, da Svend Harald altid har mestret at sprede lys og 

glæde omkring sig. Ikke mindst til gildehallen i september sidste år, da hans hustru Irma 

blev inviteret med ind i gildehallen. Her fejrede vi hans 90 års fødselsdag. En stor aften for 

os alle. Svend Harald blev optaget i 1. gilde i 1979 og har siden da bestridt en lang række 

tillidsposter. 

 Allerede året efter sin optagelse påtog han sig opgaven som formand for 

drageskydningsudvalget og denne post bestred han i 6 år. 

Herudover var han herold fra 1982-86, formand for gildets 75 års jubilæumsudvalg i 1994 

og gildemester fra 1994-96. Seneste tillidspost var som gildets skatmester fra 2002-04. 

Vore tanker går nu til hele hans familie og Irma, som har mistet sin elskede mand. 

I dødsannoncen den 22/9 skriver Irma 

 

Husk at elske mens du tør det 

Husk at leve mens du gør det 

 

Æret være Svend Haralds minde. 

Henning Nielsen 

GM i 1. Gilde 

 

 
 

Fredag den 26. august sagde vi farvel til Henning Thomassen – en rigtig god ven og 
gildebror fra 12. gilde. 
Den 19. august sov Henning stille ind på plejehjemmet Vestergården efter længere tids 
sygdom. 
Henning og Lise blev overført fra Fredensborg gildet til 12. gilde, og gennem alle årene har 
vi sammen haft rigtig mange gode oplevelser. 
Henning har altid været meget tjenstvillig, - vi kunne altid regne med en hjælpende hånd. – 
Han kunne nemlig rigtig meget med sine hænder, som præsten også udtrykte det ved 
bisættelsen fra Nibe Kirke. 
Henning deltog gerne i gildets arrangementer og opgaver, og altid med et godt humør og 
et glimt i øjet. 
Efter opgaverne var løst nød han efterfølgende det hyggelige samvær. 
Vi tænker tilbage på april 2015, hvor Henning blev hædret med sit 40 års jubilæum som 
gildebror, - en dejlig og overraskende oplevelse for ham. 
Det sidste år var ikke så rart for Henning, og det var svært for ham at indse, at hans 
kræfter ikke længere rakte. 
Vi vil savne Henning i vore kreds, men vil tænke tilbage på alle de gode stunder. 
Æret være Hennings minde. 
John Pedersen 
12. gilde  
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 30. september 2016 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 

1. 24 18 5 0 23 

2. 20 10 10 0 20 

5. 16 10 6 0 16 

6. 31 13 17 0 30  

7. 18 5 12 0 17 

8. 24 6 19 0 25 

9. 26 16 8 2 26 

10. 31 20 11 0 31 

11. 31 19 10 0 29 

12. 21 7 11 2 20 

I alt 242 124 109 4 237 
 

 

Høstmarked  
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Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
Pr. 23.09.2016 

 
 
  

Tlf.nr. og e-mail ændring: 
gilde 

6. gilde 
Inge Ellern 

Ny mailadr: ingeellern@gmail.com 
 
 

Adresseændring 
12. gilde 

Rita Ekstrand og 
Herluf Christensen 
Vangen 445 3. tv. 
9400 Nørresundby  

 
Optagelse: 

8. gilde 
Gert Larsen 
Metisvej 2 

9210 Aalborg SØ 
Tlf. 2260 7080 

e-mail: gert@jyskraad.dk 
09.08.2016 

 
Dødsfald: 

1.  gilde 
Svend Harald Jensen 

Mellem Broerne 17, 1. th. 
9400 Nørresundby 

18.09.2016 
 
 
 

mailto:ingeellern@gmail.com
mailto:gert@jyskraad.dk
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Fødselsdage i  

oktober: 
 
Dato:               Gilde: 
02.  Gerhard Posselt                     6. 
03.  Ulrik Petersen, 70 år            8. 
05.  Henny Brandt                      11. 
05.  Birte Haller Nordentoft      11. 
06.  Anne-Mette Jensen                2. 
07.  Jette Nielsen                        12. 
11.  Robert Madsen, 85 år        10.       
12.  Else-Marie Brix 
               Holmsberg, 70 år        6. 
12.  Nete Vejby Thomsen           11. 
13.  Carl E. Heidemann,               1. 
16.  Ole Max Müller                     5. 
16.  Finn Bramsen                        1. 
19.  Anne-Lise Østgaard,              9. 
22.  Allan Thrysøe-Thomsen      12. 
24.  Annette Schou Christensen          12. 

28.  Hanne Høye, 70 år              9. 
29.  Jens-Wilfred Christensen       8. 
29.  Jytta Møller Graae                 9. 
31.  Grethe Thuen                      11. 
 

 
ET STORT TIL LYKKE TIL 

FØDSELARERNE 
 

 
 
 
 
 

 

 
Arrangementer i 

oktober: 
 
Dato:                                     Gilde: 
1.-2. Gilde-weekend                     1. 
04. Gildehal                                  6. 
05. Sangaften               Sangerlauget 
10. Gildehal                                  8. 
10. Kulturlauget 
11. Gildehal                                  2. 
12. Gildehal      5. 
13. Gildemøde        Fjerritslevgildet 
17. Gildehal                                10. 
18. Gildehal                                  7. 
18. Gilderådsmøde      6. 
19. Gildemøde                            11. 
22. Fellowship                         GIM 
26. Fødselsdagsgildehal               12. 
26. Gilderådsmøde                       6. 
27. Andespil                                 7. 
31. Vandretur                             10. 
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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. 7, november 2016 

Tirsdag, den 25. oktober 

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 
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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.
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Signe NygaardJesper Vandtved Jette Nielsen 
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