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Gildeposten

Nr. 4 juni, juli og august 2017 70. årgang

SØNDAG D. 9. JULI
KL. 9.00 - 16.00

BLOKHUS - MIDTVEJS/STI 25 - KETTRUP/STI 14 - GRØNHØJ - LØKKEN

Bestem selv hvor langt du vil gå: 2, 3½, 5, 7, 14 eller 28 km.
Bogstavjagt med mange præmier!

3½ km. 3½ km. 2 km. 5 km.

VESTERHAVS
MARCH  

2017

 søg på: VESTERHAVSMARCH 2017

WWW.VESTERHAVSMARCH.DK

Sct. Georgs Gilderne

} } } }

Marchen afholdes for at skaffe midler til Vesterhavsmarchens Hjælpekasse under Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, 
hvorfra der årligt uddeles beløb til velgørende formål primært blandt børn og unge i Nordjylland.

Igen i år er det besluttet at overskuddet  doneres til JULEMÆRKE-HJEMMET I HOBRO  samt til  
 Børn og Unge Afsnittet, Regionshospital Nordjylland, Hjørring.
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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

Udlejning af gildeborgen. 
 
Gildeborgen kan lejes af gildebrødre til brug ved private 
arrangementer. 
 
Reservation sker ved henvendelse til dit gildes kansler. 

Pris for leje: 
1 dag eller lørdag/søndag: 1.000 kr. 
Formiddag, eftermiddag, aften: 500 kr. 
 
Få nærmere information på Stadsgildets hjemmeside  
www.sct-georg-aalborg.dk/  under menupunktet Gildeliv 
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Orientering fra Stadsgildeledelsen 

  

Kære gildebrødre,    25. maj 2017 

Stadsgildeledelsen har ikke haft mulighed for at mødes efter Stadsgildetinget den 3. 

maj på grund af ferie, men da vi får kritik for mangelfuld orientering, vil jeg prøve at 

råde bod på det. 

På Stadsgildetinget blev vedtaget en vedtægtsændring, så køb og salg af fast 

ejendom altid skal godkendes ved en urafstemning blandt gildebrødrene. 

Stadsgildetinget har dermed sat sig uden for indflydelse på dette punkt. 

 

8. gildes forslag om Stadsgildeledelsens bemyndigelse til at afhænde Gildeborgen 

samt pålæg til Stadsgildeledelsen om optagelse af forhandling med Jens Bangs 

Division med henblik på leje af en del af Spejdergården blev ikke vedtaget.  Til 

gengæld fik Gildeborgsudvalget lov til at gøre sit arbejde færdigt. 

 

Udvalget har fået en frist på senest 1. oktober til færdiggørelse af udvalgets 

indstilling. Det er efterfølgende Stadsgildeledelsens hensigt gennem en 

urafstemning at høre gildebrødrene om salg/ikke salg af Gildeborgen inden for en 

nærmere fastsat periode. Inden for denne periode skal vi have fundet et alternativ 

til Gildeborgen. I forbindelse med urafstemningen vil alle oplysninger af relevans for 

beslutningen være tilgængelig for gildebrødrene. 

På Stadsgildetinget blev navnet på Katastrofekassen ændret til Vesterhavsmarchens 

Hjælpekasse.  Jeg håber, vi mødes til Vesterhavsmarchen den 9. juli og i Buderup 

Ødekirke den 14. august. 

God sommer til jer alle! 

Flemming Hansen 

Stadsgildemester 

Ps. I øvrigt henvises til referat fra Stadsgildetinget og Gildeborgsudvalgets 

nyhedsbrev, som udsendes af udvalgets formand. I dette udvalg er 

Stadsgildeledelsen menige medlemmer. 
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VESTERHAVSMARCH 

SØNDAG DEN 9. JULI 2017 
 

Marchen starter kl 9.00 og slutter kl 16.00 

 
Vi går i år til fordel for  

Børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel i Hjørring 
og  

Julemærkehjemmet i Hobro. 

 

Der er 5 stationer, der skal bemandes, nemlig 

 

Blokhus – Midtvejs – Kettrup – Grønhøj - Løkken 
 

Vi har brug for din hjælp, både lørdag og søndag. Du kan melde dig til en eller begge 

dage, og i det antal timer og på de tidspunkter, som passer dig bedst – men vi har 

brug for din hjælp. 

 

Du kan melde dig til Vesterhavsmarchkomiteen: 
 

Formand Finn Bramsen – mobil 2072 7759 – mail: f.bramsen@youmail.dk 

Kasserer Annie Sperling – mobil 7522 4033 – mail: annie@sperlings.dk 

Sekretær Hanne Thusgaard Hansen – mobil 6165 9564 - 

mail: hanne.thusgaard@hotmail.com 

eller til Stationslederne: 
 

Løkken – Bent Uggerly – tlf  9879 0027 – mail bu@uggerly.dk 

Kettrup – Claus Hansen – mobil 2920 7291 – mail fam.hansen23@gmail.com 

Grønhøj – John Pedersen – mobil 4068-3222 – mail anna-marie@post.tele.dk 

Midtvejs – Søren Aagaard Petersen– mobil 2338 4346–mail soren.aagaard@privat.dk 

Blokhus – Helge Hoff – mobil 5272 3266 – mailhoff@gvdnet.dk 

 

gerne senest den 22. juni 2017. 

  

Med Vesterhavsmarchen er vi, udover at tjene penge til Vesterhavsmarchens 

hjælpekasse, også med til at synliggøre Sct georgs Gilderne. 

 

Gå ikke glip af denne dejlige sommertradition på den smukke Vesterhavskyst. 

På Vesterhavskomiteens vegne 

Hanne Thusgaard Hansen 

  

mailto:f.bramsen@youmail.dk
mailto:annie@sperlings.dk
mailto:hanne.thusgaard@hotmail.com
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AALBORG STADSGILDE/AALBORG DISTRIKT 
 

                                       indbyder til 
 
                          ÅBEN SOMMERGILDEHAL 
                                      som afholdes i 
 
        Buderup Ødekirke mandag den 14. august 2017 kl. 18.00. 
 

Stadsgildet er vært ved et glas vin umiddelbart efter gildehallen. 
 

Eftergildehallen nydes i det fri med udsigt 
over Lindenborg Ådal og Rold Skov. 

 
                        Medbring selv mad og drikke samt bord og stol   
                                (stol bruges også til gildehallen). 
                             Påklædningen er uformel (fritidstøj).  
                     Der er ingen tilmelding og ingen deltagerbetaling. 
        

Det er vort håb at se mange af distriktets gildebrødre samt ledsagere. 
   Husk også at sommergildehallen er en god mulighed for at tage nye 
 mulige gildebrødre med til en gildehal. 

 
         Kørselsvejledning: Ca. 1 km syd for Støvring ad den gamle hovedvej    
         drejes til venstre mod Skørping. Ca. 1 km. mod øst og ødekirken ligger  
         til højre. 

 
På gensyn fra Aalborg Stads- og distriktsgildeledelse 

NB! Vær opmærksom på ændret tidspunkt. 

 

Buderup Kirke, som stammer fra 1100-1200 tallet, fik 

betegnelsen ”ødekirke” i 1907 da Støvring Kirke blev 

indviet. 

  

Efter at tyveri, hærværk og forfald havde sat sine spor blev der i 

1944 ryddet op og det meste inventar blev fjernet.  

 

Således er der i dag kun et gammelt muret alter og en døbefond 

tilbage. 
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Vild mad for voksne i Mølleparken 30. april. 

Der blev samlet ramsløg, skvalderkål og 
andre urter, som efterfølgende blev brugt i 
en wok sammen med rådyrkød. Desuden 
blev der røget laks serveret med 
ramsløgpesto, stegt rådyrfilet og bagt 
fladbrød over bål. Et meget vellykket 
arrangement i samarbejde med 
naturvejlederne i Aalborg. Til sidst var der 
oplæsning af naturlyrik af Gitte Thorhauge 
fra 9000 ord i Aalborg. 
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Nyt fra gilderne 
 

Der faldt en finke af panden…..  
 

Kære Palle Bjørnstrup. 

Undskyld min omtale af dig i min beretning fra 8 Gildes Gildeting. Det var en dumsmart 

bemærkning, som var mere dum end smart og, set i bakspejlet, både stødende og unødvendig. 

Med venlig gildehilsen.  

 

Søren Aagaard Petersen 

Nylig afgået Gildemester 

8. Gilde.  

 

1. Gilde 

 
17. maj 2017. Slægt skal følge slægters gang. Det kunne være overskriften til aftenens 

gildemøde. Temaet var slægtsforskning. Vi havde besøg af Arne Leismann fra Aalborg 

Slægtshistoriske Forening. Sammen med vores egne Hans Jørgen Ottosen og Klaus 

Cordes fik vi en rigtig god indsigt i, hvad slægtsforskning er for en størrelse. 

Det var interessant at høre om tidligere forskeres vanskeligheder med rigsarkiv, 

landsarkiver og diverse lokale arkiver. Her i Aalborg er vi så heldige, at Aalborg Stadsarkiv 

i dag er behjælpelig med at komme i gang med slægtsforskning. 

Begreber som anetavler, diverse søgemuligheder på nettet, kirkebøger, folketællinger og 

meget anden blev gennemgået. Hvis du selv vil i gang, så begynd med 

www.startsiden.dk/slaegtsforskning.  

Der blev givet flere eksempler på, hvordan man fandt familie endog meget langt tilbage. 

Også tankevækkende at sammenkæde flytninger med historiske begivenheder. Bl.a krige 

har ofte forårsaget, at familier bryder op og flytter fra et land til et andet. Kirkebøgerne er 

nok noget af det, der giver de fleste oplysninger. Men intet er fejlfrit. F.eks. under 2. 

verdenskrig blev der manipuleret med oplysninger om barnefaderen. (Gæt selv hvorfor). 

Vi kom langt omkring med enkelte eksempler. Danmark naturligvis, men også Sverige, 

Tyskland, Østrig og Polen. 

En rigtig hyggelig og oplysende aften. Og som der blev nævnt under kaffen, så er der 

sikkert gildebrødre, der vil interessere sig for slægtsforskning. Der kigger man pr. definition 

jo tilbage og ikke frem. Måske kan man føre sin slægt tilbage til Frederik den Tredje. Det 

var ham med ”Jeg vil dø i min rede”. 

 

 

http://www.startsiden.dk/slaegtsforskning
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2. Gilde 
Sct. Georgs gildehal 26. april 2017. 
Til 2. gildes Sct. Georgs gildehal hørte vi årets Sct. Georgs 

budskab, og vi bekræftede vores gildeløfte. Else Wedege fik sin 40 

års gildenål og gave. 

Gildemester Ulla holdt tale om alder, og sagde bl.a.: 

”Evig ungdom synes at være et ideal, og erfaring og visdom baseret på et langt liv værdsættes 

ikke særlig højt. Selvom det er et faktum, at fysikken skranter med alderen, er ældre i 

Danmark faktisk godt tilfredse med deres liv, som er fyldt med muligheder og ser deres 

skavanker som mindre betydningsfulde, hvilket får dem til at vurdere deres livskvalitet som 

temmelig høj, menneskekroppen er ligesom en bil. Den bliver slidt, og langsommere med 

tiden. Den får småskavanker, og sandsynligheden for, at motoren svigter, bliver ligesom med helbredet forøget i årenes løb. 

Men dybest set kan både kroppen og en ældre bil mange af de samme ting som førhen. En rigtig pensionist skal have 

travlt. Gå til badminton, være frivillig lektiehjælper, engagere sig i teater og kultur og så i øvrigt have en fast hentedag i 

børnehaven. Sådan oplever mange ældre i hvert fald både omgivelser og nogle gange også egne forventninger. Men når vi 

fylder år og bliver ældre, synes jeg, at vi skal værdsætte, at vi har fået endnu et år. Det er en gave, og der var man heldig. 

Bare det, at man er her, er en gevinst, tænk på alternativet”. 

Vi skulle også indsætte Tove Rahmberg som ny kansler, idet Kirsten Slot ønskede at 

stoppe. På grund af det, måtte vi også indsætte ny flagherold, da Tove så ikke kunne 

fortsætte som dette også, Annemette Jensen blev ny flagherold. 

Til eftergildehallen fejrede vi Else Wedeges 40 års 

jubilæum med både taler og sang.  

Anne-Marie Hansen var bordleder, og startede med at 

byde vores gæst Bente Bo Orlien og gildesøstrene 

velkommen samt ønske Else tillykke med hendes 40 

års jubilæum. Derefter citerede hun, inden hver tale 

eller sang et vers af Halfdan Rasmussen bl.a.:  
Hvis du vil være blid og smuk, så skal du drikke morgendug, og spise 

aftenrøde, og drysse stjerner i dit hår, og gnide dine tynde lår, med 

måneskin og fløde. 

Men vil du være vild og varm, med hængerøv og kæmpebarm, og fuld af 

narrestreger. 

Så skal du kigge i et spejl, og elske alle dine fejl, og være som du plejer!   

 

Samt af Piet Hein bl.a.:  og af Benny Andersen bl.a.:  

Der er årstider nok, men af alle der gi’s Tag da kun min sidste spinkle mønt. 

vil jeg tildele foråret første pris  Livets sol er min den sidste del af livet, 

for i den bli’r jo sommeren til, som forgår for som solfanger er jeg nu begyndt at forstå,  

og gi’r plads for det dejlige efterår  at Alt og Intet er os givet.  

der indvarsler vinterens tid, som er den Og en gang går solen sin  

hvor der ikke er længe til forår igen. runde uden mig,  - men når forårssolen skinner,  

     lever jeg! 
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Vi fik dejlig mad – buffet fra Chicago Roast House og sluttede 

en dejlig aften af med ”Livet er ikke det værste, man har og om 

lidt er kaffen klar”.  

 
Gildemøde d. 8. maj 2017. 
Til mødet kom Niels Voss Hansen fra 10. gilde for at fortælle 

om Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. Niels er oldermand i 

Laugets styrelse, og han fortalte spændende og levende om Lauget. 

Christian Den Fjerdes Laug blev stiftet den 16. december 1942 i Duus´ 
Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Midt under Anden Verdenskrig og den 
tyske besættelse for at skabe et fristed for ”sande danskere”. Vinkælderen 
var klublokalet, hvortil kun medlemmer af Lauget kunne få adgang til mod 
fremvisning af et medlemskort. Såvel de tyske som de danske 
myndigheder måtte godkende de meget specielle vedtægter og regler for 
medlemmerne. Nogle af Laugets love handler om positiv livsholdning. 

Ved krigens slutning var der ca. 5000 medlemmer, og efter Danmarks befrielse i maj 1945, 
og på opfordring fra byrådet fortsatte Lauget med på Aalborg Bys vegne at give byens 
særlige gæster deres specielle form for velkomst og gøre god reklame for byen. Samtidig 
blev der åbnet mulighed for, at også andre end danskere kunne optages som medlemmer. 
Lauget har i dag mere end 8.000 betalende medlemmer. Optagelsesceremonien har 
gennem alle årene fulgt samme mønster og har omfattet alle nye medlemmer, uanset 
disses rang og stand. Medlemslisten tæller en række kongelige, præsidenter, ministre, 
ambassadører, politikere, skuespillere og andre kulturperson-ligheder. Lauget har på 
opfordring fra Norge også en afdeling der, og en afdeling i Odense, men optagelse skal 
ske i Aalborg først. 
Christian Den Fjerdes Laug uddeler årligt mange penge til "humanitære, sociale og 
kulturelle aktiviteter i Aalborg". Bl.a. til alle trillinger født i Aalborg kommune. 
Lauget har næste år i 2018 – 75 års jubilæum, som vil blive fejret. 
Det var en rigtig hyggelig aften, hvor Niels Voss Hansen også havde sin kone Janne med. 
Næste arrangement: 6. juni – Fødselsdagsgildehal.  

 

6. Gilde 
 

GILDEMØDE mandag den 15. maj 2017, kl. 19.00 i Gildeborgen. 

Her havde vi besøg af Tina Maria Larsen, Forstander for Den Sikrede Institution 

KOMPASSET i Brønderslev. Tina holdt et oplæg om: ”At gøre en forskel for de mest 

udsatte børn – også dem på kant med loven”. 

Der er 8 sikrede institutioner i Danmark med plads til omkring 100 unge under 18 år. 

Klienterne er ofte 15 – 17 år og er typisk tilbageholdt i varetægt af en dommer, medens 

deres sag behandles i retten. Enkelte kan være anbragt af de sociale myndigheder. På 

Kompasset er der plads til 8 unge der er delt i to bo-huse. Der er i alt 30 medarbejdere, 

hvor af de 20 er pædagogiske medarbejdere. 

Tina Maria Larsen ønsker at skabe en institution i faglig særklasse. Det skal være en 

institution, der udfører et udredningsarbejde af høj, faglig kvalitet, så myndighederne kan 

iværksætte de rigtige tiltag over for de unge, når de skal videre med deres liv." Selvom det 

er et arbejde bag lås og slå og med en meget hård målgruppe, så skal arbejdsglæden 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ejifdZgF&id=A3660523B82C23BCA6E43F9FCC0339BC7D48C415&thid=OIP.ejifdZgFO5cxd6ClcHnZWQEsDG&q=for%c3%a5r&simid=607993901160464519&selectedIndex=41


10 
 

være i top.  "Ordentlighed skal være omdrejningspunktet, og det er vigtigt at 

medarbejderne bliver inddraget.” 

En væsentlig begrundelse for at bygge den nye institution er nærhedsprincippet, for det er 

vigtigt, at den unge kan få besøg af sin familie og ikke mindst sin advokat, sagde Tina 

Maria Larsen. Hun tror at den nye sikrede institution vil kunne fylde sine pladser op - for 

hun mener, at en sikret institution kan være en rigtig god løsning for de kriminelt mest 

belastede unge. 

"Hegnet omkring en sikret institution kan også være med til at sikre de unge et frikvarter 

fra et uheldigt netværk, presset herfra kan være meget svært at håndtere, hvis du er på en 

åben institution". 

Hun har mødt mange unge, som synes, at det var en lettelse at komme på en sikret 

institution, fordi det gav dem ro til at overveje, hvordan de skulle komme videre med deres 

liv. 

"Samtidig giver det os ro til at udføre et godt og grundigt udredende arbejde med den 

unge," siger hun. 

Trods hegn og sikkerhedssystemer vil hun skabe en institution, hvor magt og raslende 

nøgler ikke er i centrum, men hvor socialpædagogik og de unges individuelle erkendelse 

er i centrum, så de kan bevæge sig væk fra det liv, som var skyld i, at de kom på en sikret 

institution. 

Tina sluttede med at vise billeder fra institutionen i Brønderslev.  

Ingrid takkede Tina for det lærerige foredrag og takkede 4. gruppe for aftenens 

arrangement. 

Næste arrangement friluftsgildehal tirsdag den 13. juni kl. 18. 

 

8. Gilde 

 

Fødselsdagsgildemøde den 14. maj kl. 11,00.  

Vi var som 4. gruppe ansvarlig for arrangementet. 

Der var et beskedent fremmøde på 11 gildebrødre (!). 

Vi startede med en buffet fra "Mad Med Kærlighed", dertil diverse drikkevarer og kaffe/the. 

Under buffeten startede vi med at synge "Nu er dagen fuld af sang" og så var der 

mulighed for at ytre sig om alverdens ting. 

Da vi var færdige med at spise, fik vi et spændende foredrag om "De Vestindiske Øer" ved 

Claus Andresen tidligere historielære på Katedralskolen. 

Han begyndte at tale om Danmarks rolle i den omsiggribende slavehandel og det var 

spændende at høre, hvordan slaverne under kummerlige forhold blev sejlet til USA. 

Da slaverne blev frigivet og sukkerproduktionen gik drastisk tilbage, mistede øerne deres 

betydning, og de blev solgt til USA for 25.000.000,00 dollars i 1917.  

Efter foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål. 

Fødselsdagsgildemødet sluttede kl. 14,30, og alle gik hjem med en ny oplevelse i sindet. 

Næste arrangement: Friluftsgildehal med 9. gilde i Gildeborgens Have. 
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10. Gilde 

Gildetur til Store Vildemose. 

På en råkold forårsdag den 20. maj 2017 var 10. gilde på forårstur til Store Vildmose. På 

hele turen havde vi en meget inspirerende guide, som på turen rundt i Vildmosen meget 

levende fortalte om mosens historie. 

Turen startede ved gården ”Vildmoseporten”, som 

gennem udstillingen ”Mosekonens Land” giver inspiration 

og ideer til at opleve Store Vildemose på egen hånd. 

Gården er restaureret og man kan opleve den som den så 

ud i 1949.  

Store Vildmose har været drænet og opdyrket gennem 

mange år og området er berømt for sine Vildmose 

Kartofler. 

Store Vildmose har helt speciel naturtype, som kun er bevaret ganske få steder i Danmark. 

Kunstmaleren Mette Rehné har malet 4 store naivistiske 

billeder som fortæller om Vildmosen. Billederne er placeret 

ude i naturen.  

Røvernes trædesten i Store Vildmose 

I gamle dage var mosen et frygtet 

sted, en kæmpe højmose, hvor man 

kunne fare vild, synke i, eller måske 

endda blive overfaldet af røvere. Det 

fortælles, at disse røvere boede på 

Sandelsbjerg, og trædestenene er 

lagt af røverne efter et meget 

snedigt system. Det skete nemlig 

engang imellem, at røverne efter 

deres tyvetogt blev forfulgt. 

Røverne kendte stenene i 

Vildmosen som deres egen bukselomme, og forfølgerne 

hoppede ikke langt nok og faldt i mosen.  

Frokosten blev indtaget i gården på Ryå Efterskole. 

Herefter kørte vi til rododendron parken i Brønderslev, som viste sig fra sin allerflotteste 

side.  

Næste arrangement: 6. juni: Gåtur på Kulturbroen og Friluftsgildehal 12. juni: 

Koldkærhytten. 
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Sangerlaugs aften  27.4.2017 

 

Efter velkomst fra laugsmester stod det klart at en anderledes sangaften tog sin form, det 

blev en spændende fortælling om 2 gildebrødres liv, lige fra fødsel og opvækst i Aalborg 

over skolegang i henholdsvis Frydendal Skole og Hobrovejens Skole, til deres fælles liv.  

De 2 gildebrødre var Bente Møller Nielsen fra 11. gilde og Bjarne Nielsen 5. gilde. 

Bente og Bjarne har en lang spejder tid bag sig og der blev fortalt anekdoter fra dengang. 

Bente fortalte bla om sit møde med Lady Baden-Powell ved Jubilæumslejren på Fyn i 

1960 og om sit ophold som au pair hos en jødisk familie i London 

Et af Bjarnes højdepunkter var Verdensjamboreen i Grækenland i 1963. 

De har begge været meget optaget af foreningslivet, som har afstedkommet mange 

udenlands ture, den længste var en tur på 3 uger til Hawaii.  

Deres fælles liv begyndte i 1965, med forlovelse i 1966, bryllup i Budolfi Kirke i 1968. 

Efter nogle år med noget flytten rundt, endte de med huskøb i Aalborg og det blev deres 

base i 43½ år. Familien blev beriget med 2 børn. 

Årene går med forskellige jobs og omkring 1990 begyndte deres børn at løbe 

orienteringsløb. Interessen var stor og i 1992 blev hele familien medlem af Aalborg 

Orienteringsklub.  

I de tos alder af 46 år åbnede der sig pludselig en hel ny verden. Sporten bragte dem 

mange oplevelser også deltagelse i udenlandske orienteringsløb.  

Et af arrangementerne var juniorverdensmesterskabet i 2010. Det blev afholdt i Aalborg, 

med 300 løbere fra 37 nationer. I løbet af den uge arrangementet varede var der mange 

løb og i alt blev det til ca 6500 startende.  

Igennem hele denne fortælling er der sunget sange som passede ind: 

Hymne til Aalborg, Det var på Frederiksberg, Ja, vi er danske spejdere, Spejderbror! Her 

er min hånd, Blæsten går frisk over Limfjordens vande, Nordjyllandssagen. Sange som bla 

hylder spejderlivet og som en hyldest til at de fik 2 børn, Elefantens vuggevise. 

Med baggrund i deres arbejdsliv valgtes Træsangen, efterfulgt af God morgen lille land 

Familiens sommerhus i Sæby kom til at danne rammen om gode oplevelser og traditioner 

med børn og børnebørn. Vi synger, Hør den lille stær, skrevet af Harald Bergsted fra 

Sæby. 

Vi sang også en speciel sang om orienteringsløb, Årets gang i skoven. 

Deres gildeliv har været og er stadig krydret af mange oplevelser. 

Deres - Her er vort liv -, afsluttedes med Hybenrosen, da deres grund i Sæby er 

omkranset af hybenroser. 

Efter vores pause var der som altid Ønskekoncert og i hurtig rækkefølge blev der valgt 

følgende sange: 

Venter på far, Fuglene letter mod vinden, Samarkand, Grøn er vårens hæk, Kære 

Linedanser, Livets glæder og Nu flyver mørkets fugle ud. 

Der er altid plads til endnu en sangglad gildebror, så kom med i Sangerlauget.  

Næste Sangerlaugsaften er med sommerafslutning d. 31. maj og opstart efter ferien  

den 6. september. 
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Kulturlauget 
 
Tirsdag den 16. maj var Kulturlauget på besøg i Føtex, Eternitten. 
Varehuschef Lars Rønnov bød os velkommen og førte os ned i Føtex kantine. Der var 
dækket op til kaffe samt lækkert brød, scones og kage. 
Mens vi nød det, fortalte Lars historien bag Føtex. Det hele startede I Aarhus i 1906, 
hvor Ferdinand Salling startede den første ”Salling” butik. I 1949 åbnede hans søn 
Herman Salling Stormagasinet ”Salling” i Aarhus.  Senere startede Salling i Aalborg. 
Nu gik det stærkt. Den driftige købmand Herman Salling havde mange andre ideer, 
så den første Føtex så dagens lys i Aarhus i 1960. Nu ved vi jo, der er rigtig mange 
Føtex butikker over hele landet. 
Så startede det første Bilka varehus op i Tilst og senere i Aalborg. Bilka er nu også i 
mange byer. 
Så kom der rigtig mange Netto i alle byer. Senere Føtex Food, Starbuck og Carl`s J. 
Lars beretning om det fantastiske forretningseventyr greb os alle. 
Nu var der rundvisning ”bagved”. Vi så slagterens domæne, hvor hygiejnen er i 
højsædet. Bl. a. er der to forskellige hakkemaskiner en til svinekød og en til oksekød. 
I butikken kan man altid få vejledning af slagteren og gerne få de udskæringer, man 
ønsker. 
Bagerens lækre brød bliver det meste bagt på stedet, og man udvikler nye 
brødtyper. 
Efter rundvisningen kunne vi stille spørgsmål, og vi ville f. eks. gerne vide, hvordan 
denne Føtex forretning får så mange præmier. Bl.a. kåret som nr.2 af alle Føtex 
forretninger i Danmark. Vi fik at vide, det handler først og fremmest om samarbejde 
og om at motivere medarbejderne til at gøre en stor indsats, og det må man sige er 
lykkedes til fulde. 
En rigtig god aften, der skyldtes Lars Rønnovs meget engagerede fortælling, der 
både var lærerig og humoristisk, Lars brænder for ”sin” Føtex”. Karen Kjær takkede 
Lars for en dejlig aften, som vi alle nød. 
Næste møde i Kulturlauget: 10. juni – besøg på Gl. Estrup. 
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LadyWalk 

mandag, den 29. maj 2017 med deltagelse af 31 gildesøstre. 

I år gik vi til fordel for  

Hjerteforeningen og PCO (Poly Cystisk Ovarier) Forening. 
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Medlemsrapport 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.01.06.2017 
 

 
Udmeldelse: 

 
1.gilde 

Bent Ove Holm 
 

9. gilde 
Lise Nielsen 

 
Kirsten Larsen Holm 

 
Pr. 01.06.2017 
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Fødselsdage i juni 2017: 
 
Dato:                  Gilde: 
01.  Jørgen Tolstrup Sørensen     6. 
01.  Ulla Væver      2. 
01.  Jørn Anthon Poulsen   10. 
02.  Birgit Møller Nielsen   11. 
05.  Bodil Lillienskjold, 60 år    9. 
07.  Minna Krægpøth    12. 
08.  Herluf Christensen     12. 
09.  Jytte Egebo                      6. 
09.  Jørgen Scheving, 80 år    1. 
12.  Svend Kjeld Jensen                       1. 
12.  Ditte Johnsen      2. 
12.  Verner Kjærsgaard                    10. 
13.  Elly Mogensen, 85 år   11. 
17.  Peder Bloch-Poulsen     1. 
19.  Lis Ovesen                       11. 
19.  Kirsten Bøgh Nielsen   10. 
21.  Jørgen Bøgh Nielsen      10. 
24.  Lis Andersen              10. 
26.  Marie-Louise Larsen, 80 år   11. 
28.  Else Wedege, 85 år     2. 
30.  Mogens L. Danielsen                  1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer i juni/juli: 
 
Dato:                                     Gilde: 
Juni: 
05. Grisetur                                 8. 
06. Fødselsdagsgildehal               2. 
06. Gåtur – Kulturbroen   10. 
07. Friluftsgildehal                      11. 
08. Friluftsgildehal                        5. 
10. Kulturlauget – Gl. Estrup 
12. Friluftsgildehal- Koldkær      10. 
13. Bålaften                                7. 
13. Friluftsgildehal                        6. 
14. Friluftsgildehal m/9. gilde       8. 
14. Friluftsgildehal m/8. gilde       9. 
14. Friluftsgildehal                      12. 
15. Friluftsgildehal          Fjerritslev 
 
Juli: 
09. Vesterhavsmarch 
 
. 
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        Fødselsdage i juli : 
 
Dato:                  Gilde: 
04.  Hanne Thusgaard Hansen   11. 
05.  Ellen Høyer, 80 år   11. 
09.  Hans-Jørgen Ottosen                    1. 
11.  Bodil Benedicte Bredahl   11. 
12.  Annette Ankeraa    10. 
14.  Hanne Scheving      9. 
17.  René Nilles                      7. 
18.  Bente Hammer Thomsen     6. 
19.  Judy Winneche Nielsen   12. 
22.  Elsa Berglund Simonsen                9. 
23.  Bente Guldfelt      9. 
23.  Henning Ottosen, 75 år             7. 
25.  Merete Breum                             10. 
 
 

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

Arrangementer i august: 
 

Dato:                  Gilde: 
14. Friluftsgildehal Buderup Ødekirke 
15. Friluftsgildemøde      7.  
17. Friluftsgildehal      8. 
22. Fødselsdagsgildehal                     10. 
23. Friluftsgildehal                       2. 
23. Friluftsgildehal         1. 
23. Gildemøde       9. 
24. Gildemøde       5. 
29. Arbejdsmøde                12. 
 

 

 

Jubilæum 

16. juni 

Jesper Hansen, 8. Gilde, 25 år 

TIL LYKKE  
TIL ALLE FØDSELARERNE 

OG JUBILAREN 
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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, 
Nørresundby 

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 
Tlf. 2929 7627 

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. 5, september 2017 

Mandag, den 28. august 

 

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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