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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13

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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VESTERHAVSMARCH 
SØNDAG DEN 8. JULI 2018 

 
Marchen starter kl 9.00 og slutter kl 16.00 

 
Vi går i år til fordel for 

Lykkeliga og Skyggebørn Aalborg afdeling  
Derudover 

donerer vi penge til et lejrprojekt for raske søskende til 
psykisk syge børn og til KFUM spejderne i Saltum 

 
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 fredag den 22. juni 2018. 
  
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 
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Nyt fra gilderne 
 
 

6. Gildes Fødselsdagsgildehal 

19. april fejrede 24 gildebrødre 6. gildes fødselsdag og Helle Stenilds 25 års jubilæum. 
Vi havde en dejlig gildehal, hvor vores gildemester Jørgen Orlien startede med at ønske 
Helle til lykke med jubilæet. Derefter talte han om gildelov og gildeløfte, der er 
grundpillerne i gildearbejdet og den enkelte gildebrors støtte i tilværelsen. At holde 
gildeloven svarer til spejderløftets ord og understreger dermed, at vi ser gildebevægelsen 
som en naturlig fortsættelse af spejderbevægelsen.   
Vi hørte Sct. Georgs Budskabet, og i fællesskab gentog vi vort gildeløfte.  Jørgen sluttede 
med ”eftertanke” Når nogen gør os ondt, skal det skrives i sand, hvor tilgivelsens vind kan 
viske det ud. Når nogen gør os godt, skal det graveres i sten, hvor ingen vind nogensinde 
kan slette det. 
Derefter havde vi en festlig eftergildehal, hvor Helle blev fejret med gaver og taler. Den 
arrangerende gruppe havde sørget for dejlig mad, og Helle trakterede os med dejlig vin, så 
vi gik alle velfornøjede hjem efter en rigtig god aften. 
 

6. Gilde 

Gildemøde 16. maj i Sohngårdsholmsparken 

Onsdag den 16. maj mødtes 16 gildebrødre og gæster 
med naturvejleder Ole Henrichsen på p- plads ved 
Sohngårdsholm slot. 

Ole havde lovet at guide os igennem 
Sohngårdsholmsparken og en del af den gamle 
golfbane. 

Vi startede med en spændende gennemgang af slottets 
historie fra 1536 til i dag hvor det er indrettet med 
lejligheder. 

Foran slottet står den flotte Kain skulptur af Carl Johan 
Bonnesen (med skudhul fra besættelsen). 

Efter en bjæsk gik vi videre til den 6,2 ha store bypark 
anlagt i 1959 omkring Sohngårdsholm Slot. I parken 

findes bl.a. en af Danmarks største samlinger af paradisæbletræer. 
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Da træerne blev plantet i 1984 var der ca. 300 æbletræer fordelt på mere end 120 sorter af 
paradisæbler, i 2007 blev der udtyndet kraftigt i bestanden, så der nu ”kun” er ca. 150 
træer tilbage. Det var et betagende syn der mødte os. Alle træer stod i fuldt blomsterflor, 
det var et meget imponerende og ualmindeligt smukt syn på en dejlig forårsaften. 

Vi gik videre til den gamle golfbane, hvor vi hørte historien om den flyveplads der engang 
lå her, helt fra flyvningens pionertid. 

Aftenen sluttede med hygge i Gildeborgens have. 
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LADYWALK 2018 
 

29 deltog i årets Ladywalk.  
Igen i år gik turen rundt om Lindholm Søpark og langs med havnefronten i Nørresundby. 
En smuk tur i et perfekt sommervejr.  

Tak til alle deltagere og på gensyn i 2019. 
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10. Gilde  
Sejltur på Danmarks smukkeste fjord. 

 

Lørdag, den 26. maj kørte 24 gildebrødre til 
Hobro for at for stige om bord på ”Svanen” for at 
sejle til Mariager. ”Svanen” er bygget i 1994 og 
har plads til 98 passagerer.  

Fra skibet så vi mod nord de smukke fredede 
Bramslev Bakker, skovkvæg der græssede 
mellem de gamle egetræer og lige før vi nåede 
Mariager, det lille fiskerleje Stinesminde. 

På sejlturen ud til Mariager spiste vi vores medbragte smørebrød og nød den smukke 
udsigt og i det helt fantastiske sommervejr. På vejen tilbage fik vi kaffe med Kirsten S’ 
dejlige hjemmebagte kage. 

Vi sluttede af med en stor is i Vebbestrup.  
Tak til gildeledelsen for en rigtig god tur. 
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GILDEUDFLUGT – 11. gilde 
 
 
 

Fredag den 4. maj drog 29 
gildesøstre og ægtefæller fra 11. 
gilde på udflugt. Vi mødtes kl 09.00 
ved Gildeborgen. Terndrup Turistfart 
transporterede os i én af deres 
moderne busser.  
 
Første stop på turen var Mariager, 
hvor vi besøgte Mariager kirke og 
kloster. Inge Vestergaard gav os en 
spændende rundvisning i den 
smukke kirke. 

 
 

 
 
Turen gik videre til fiskerlejet Stinesminde, hvor vi 
havde et kort fotostop, og hvor der var mulighed for 
at strække ben og fylde væskedepoterne op. 
 

 
 
 

 
Herefter gik turen videre til Bramslev Bakker, hvor vi 
spiste frokost. Bramslev Bakker ligger utroligt smukt 
ved Mariaget Fjord. Det dejlige solskinsvejr var med til 
at gøre oplevelsen ekstra stor. En næsten blikstille 
fjord, hvor træerne spejlede sig i vandet. Kommer til at 
tænke på sangen: Hvornår er der dejligst i Danmark. 
Ja, det var der bl a ved Mariager Fjord den 4. maj 2018. 

 
 

Turen blev finansieret ved hjælp af de 
pengegaver, vi fik til vores 40 års jubilæum 
sidste år samt de penge, vi tjente i forbindelse 
med DGI-stævnet. 
 
Tak for en dejlig dag. 
 
Med gildehilsen fra 
Hanne Th, 11. Gilde 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  30.06.2018 
 
 

Udmeldelse: 
1. gilde 

Ernst Thygesen 
Pr. 31.05.2018 

 
Flemming Boye 
Pr. 30.06.2018 
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Fødselsdage i juni 
Dato:                                            Gilde01.  
01. Jørgen Tolstrup Sørensen 6. 
01.  Ulla Væver 2. 
01.  Jørn Anthon Poulsen 10. 
02.  Birgit Møller Nielsen 11. 
05.  Bodil Lillienskjold 9. 
07.  Minna Krægpøth 08. 
08.  Herluf Christensen,75 år  12 
09.  Jytte Egebo 6. 
09.  Jørgen Scheving 1. 
12.  Svend Kjeld Jensen 1. 
12.  Ditte Johnsen 2. 
12.  Verner Kjærsgaard 10. 
13.  Elly Mogensen 11. 
17.  Peder Bloch-Poulsen,80 år 1. 
19.  Lis Ovesen 11. 
19.  Kirsten Bøgh Nielsen,75 år 10. 
21.  Jørgen Bøgh Nielsen 10. 
24.  Lis Andersen 10. 
26.  Marie-Louise Larsen 11. 
28.  Else Wedege 2. 
30.  Mogens L. Danielsen 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer i juni  
Dato:                                     Gilde: 
06. Fødselsdagsgildehal 2. 
07. Bålaften 1. 
09. Kulturlauget 
11. Friluftsgildehal 11. 
12. Friluftsgildehal 5. 
12. Bålaften 7.  
13. Friluftsgildehal 10. 
14. Friluftsgildehal m/9. gilde 8. 
14. Friluftsgildehal m/8. gilde  9. 
14. Friluftsgildehal 12. 
14. Friluftgildehal Fjerritslev 
18. Sommerfest i Gildeborgen 
21. Friluftsgildehal 6. 
 

Arrangement i juli 
 

08. Vesterhavsmarch 

 

”Det sker i gilderne” se indbydelserne til 
de enkelte gilders arrangementer: 
http://www.sct-georg-aalborg.dk/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sct-georg-aalborg.dk/
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Fødselsdage i juli: 

Dato:                  Gilde: 
04.  Hanne Thusgaard Hansen 11. 
05.  Ellen Høyer 11. 
09.  Hans-Jørgen Ottosen 1. 
11.  Bodil Benedicte Bredahl 11. 
12.  Annette Ankeraa, 70 år 10. 
14.  Hanne Scheving, 80 år 9. 
17.  René Nilles 7. 
18.  Bente Hammer Thomsen, 80 år 6. 
19.  Judy Winneche Nielsen 12. 
22.  Elsa Berglund Simonsen 9. 
23.  Bente Guldfelt 9. 
23.  Henning Ottosen 7. 
 
 

 
Fødselsdage i august: 

 
Dato:                  Gilde: 
04.  Jette Hummel Heidemann 9. 
06.  Karen Kjær, 80 år  6. 
07.  Edith Mathiassen 10. 
11.  Jørgen Abel Jensen 7. 
11.  Bjarne Adamsen 6. 
12.  Henning Toftild, 80 år 8. 
14.  Leo Kjær Nielsen 10. 
15.  Karen Moritz, 105 år 2. 
15.  Lena Kühn Larsen 6. 
15.  Bente Jacobsen 2. 
15.  Richardt Bjørno 7. 
16.  Hans Jørn Husum, 80 år 1. 
16.  Martin Lykkegaard 8. 
17.  Per Bluhme Larsen 5. 
27.  Kirsten Tolstrup Sørensen 6. 
28.  Eddy Jensen 2. 
29.  Dorte Lietzen 9. 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer i august: 
 

Dato:                                         Gilde: 
09. Friluftsgildehal 8.  
13. Friluftsgildehal Buderup Ødekirke 
15. Guidet tur langs Havnefronten  
16. Friluftsgildehal 2. 
20. Gildemøde 9. 
22. Fødselsdagsgildehal 10. 
29. Arbejdsmøde 12. 
30. Gilderådsmøde 11. 
 

 
 

10. juni  
 

Elly Mogensen, 11. gilde,  
50 års jubilæum 

 

 

TIL LYKKE  
TIL 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, 
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 Gildepost,  
nr. 5. september 2018 

Onsdag, den 29. august 2018 

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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Budolfi Grafisk

Skrågade 5, 9400 Nørresundby · Tlf. 9817 2837 · www.slagterole.dk

• Altid gode og friske råvarer af høj kvalitet  
• Dansk kvalitetskød - udskåret i butikken  
• Inspirerende ideer og opskrifter  
• Mad ud af huset  
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tæppe Eksperten Tlf. 98 18 58 33
Hobrovej 347 · 9200 Aalborg SV

tæppEr – træGulvE – klinkEr – linolEum – vinyl – GardinEr – SEnGE



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

Aalborg Ny Begravelsesforretning
Håndværkervej 11 - 9000 Aalborg - www.aanb.dk

Danmarksgade 5A
9000 Aalborg
www.aanb.dk

7211 8155
Svarer hele døgnet

Når kun det bedste
er godt nok

Kommer overalt - uden
ekstra omkostninger

“Min sidste vilje”
tilsendes gratis

Aalborg Ny
Begravelsesforretning

BEGRAVELSE
FRA 7.990,-

Inkluderet i prisen er honorar,
kiste, sengelinned, kistepynt
(årstidens blomster) samt 1

rustvognskørsel indtil 15 km.

BEMÆRKNY ADRESSE 

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

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

7211 8155
Svarer hele døgnet

Signe NygaardJesper Vandtved Jette Nielsen 
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