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Gildeposten

Nr. 1 februar 2019 72. årgang



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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Gildepenge til stråtag på spejderhus i Farsø 
 
I efteråret 2017 modtog DDS's-gruppen 1. Farsø Flok & Trop 4000 kr. fra Richardt Raetzels 
Mindefond. En uventet men meget kærkommen gave, som blev startskuddet til et større projekt i 
gruppen, som har til huse i et smukt stråtækt spejderhus ovenfor en Mindelunden for to lokale 
frihedskæmpere - Chr. Ulrik Hansen og Per Sonne. 
 
Ved indvielsen af huset i 1948 medvirkede Richardt Raetzels enke Elly Raetzel. 
 
Da vi i Farsø modtog de 4.000 kr., var der hurtigt enighed om, at det skulle være startbeløbet til et 
nyt stråtag til spejderhuset. I februar 2018 begyndte gruppen at søge fondsmidler og lignende, så 
vi kunne få samlet de godt 200.000 kr. ind, som et nyt stråtag ville koste. 
 
Fonde, organisationer og private bidrog med stor velvilje til projektet, og ved Spejdernes årlige 
mindeparade den 4. maj i Mindelunden foran spejderhuset, modtog gruppen 6.000 kr. fordelt med 
5.000 kr. fra 8. gilde og 1.000 kr. fra Stadsgildet i Aalborg. Lokale bidragydere og privatpersoner 
var også mødt frem med støtte, og et par dage efter kom der tilsagn fra Den A. P. Møllerske Fond 
på 100.000 kr. Dermed var vi i mål, og projektet kunne sættes i værk. 
 
I december gik tagdækkeren i gang med at udskifte taget, og få dage før jul var arbejdet færdigt, 
så vi her i Johannes V. Jensen fødeby i mange år fremover kan nyde synet af det smukke 
spejderhus på bakken over Mindelunden. 
 
Til foråret skal huset kalkes og males, og mon ikke 4. maj markeringen også bliver en markering 
af, at det lykkedes at gennemføre det projekt, som donationen fra Richardt Raetzels Mindefond 
satte i gang? 
 
På vegne af 1. Farsø Flok & Trop skal der endnu engang lyde en stor tak til 8. Gilde og Stadsgildet 
i Aalborg for jeres bidrag. Vi er meget taknemmelige. 
 
Per Lyngby, 1. Farsø Flok & Trop 

 

Ved 4. maj paraden i 2018 var 3 gildebrødre fra Aalborg 
mødt frem for at overrække 6.000 kr. til de blå spejdere i 
Farsø, som havde søgt om økonomisk hjælp til at få nyt 
stråtag på det smukke gamle spejderhus. 

 
 
 
 
 

Det smukke hus i Farsø står nu flot med nyt stråtag. Foran 
huset ses Mindelunden for de to faldne frihedskæmpere, Chr. 
Ulrik Hansen og Per Sonne, som begge var spejdere i Farsø. 
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Nytårskur 2019 
2. Gilde stod i år for årets Nytårskur som foregik i Krypten I Hasseris Kirke. 

De 84 deltagere inkl. gæster, der deltog i Nytårskuren, fik en dejlig eftermiddag med god 
stemning, sang og musik 

Efter velkomstdrink i foyeren bød GM i 2. Gilde Ulla Væver velkommen ved de festligt 
pyntede borde.  Menuen bestod af en luksus Tapasplatte.  

Efter spisningen blev vi underholdt af ”Den Skaldede pædagog” Thomas Holst, som 
fortalte om John Mogensens liv. Musikforedraget blev krydret med kendte sange fra John 
Mogensen karriere, som gav gildebrødrene rig mulighed for at synge med, hvilket de også 
gjorde. 

Efter spisning og underholdning blev der uddelt donationer. 

Herefter blev følgende donationer uddelt: 
 
DDS Vestbjerg Gruppe: Ole Bie Madsen: Kr. 6 000 
DDS Aalborghus Gruppe: Katharina Fogtmann-Schulz: Kr. 4.450 
DDS Jens Bang Division: Heidi Hoff og Gert Simonsen: Kr. 17.000 
DDS Jens Bang Klanen: Ulla Toft og Kim Kappel: Kr. 8.000 
KFUM Sulsted-Tylstrup: Sten Sørensen: Kr. 4.000 
KFUM Svenstrup: Berit Maas Vølker: Kr. 9.000 
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Sct. Georgs Prisen 2019 

Sct. Georgs Prisen gik i år til Birthe Schou, De Grønne 
Pigespejdere. med følgende begrundelse: 
  
Birthe møder altid op, når der kaldes. Er positiv, 
reflekterende, tænker ud af boksen og skuer fremad.  
Birthe er også aktivt medlem af DUKA, hvorfra vi har 
hørt samme skudsmål – altid positiv, har idéer, tænker 
forslag og dets konsekvenser positivt igennem. 
Birthe er skyld i, at vi ser ”De Grønne Piger” så 
levende, ligeså deres ledere. 
 
Med prisen fulgte et beløb på kr. 2.500 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Den sidste pris der blev uddelt denne eftermiddag var til 
årets ”Drageridder”. 
Prisen gik i år til stadsgildekansler Lis Andersen. Som 
stadsgildekansler i snart 7 år har Lis meget 
samvittighedsfyldt udført et kæmpe stort arbejde, som 
gør hende meget fortjent til at blive kåret som årets 
”Drageridder”. Prisen blev uddelt af Finn Bramsen, 
gildemester 1. Gilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tak til 2. Gilde for et godt arrangement 
 
 
 



7 
 

 
Billeder fra Nytårskuren 2019 
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En spejder glemmes aldrig. 

Som gruppeleder for Det Danske Spejderkorps i Støvring, så tillader jeg mig at sende en 
lille historie til dig. En historie i måske kunne være interesseret i at bringe i Gildeposten. 

Historien har for os i DDS Støvring været en fantastisk rejse i tid, hvor vi har lært utrolig 
meget om vores egen spejdergruppe. Vi har andre steder også fortalt spejdere om vores 
oplevelse, og håber her i gennem at kunne inspirere til man hædre dem, som var med til at 
bygge spejderbevægelsen og de enkelte grupper op. 

De bedste spejderhilsner  

Birgitte Wilsted Simonsen 
tlf. 2211 9919 

En spejder glemmes aldrig … 

I forbindelse Det Danske Spejderkorps, Støvring havde 70 års jubilæum i 2016 prøvede 
man i spejdergruppen at finde ud af, hvad der var sket med de drenge, der havde været 
med til at starte spejdergruppen. Af gamle dagbøger kunne konstateres, at der den 1. 
marts 1946 var 6 drenge, der dannede en patrulje ”Egernet”.  

Det lykkedes desværre ikke at finde til nærmere om drengene, der nu måtte være nogle 
ældre mænd, men jubilæet var blevet omtalt i de lokale ugeaviser i Støvring, så ad 
snørklede veje, så var der pludselig et telefonkald fra Falster, hvor den ene spejder i dag 
bor sammen med sin kone. 

Gruppeleder Birgitte Wilsted Simonsen fortæller ”Det var 
en kæmpestor oplevelse, at tale med Kai Peter Klæstrup 
Nielsen, som den første patruljeleder hedder. Vi fik snakket 
en del om starten af vores spejdergruppe med blandt andet 
en lejrtur til Norge, hvor hele lejren foregik i en hangar fra 
den netop overståede verdenskrig, om hvordan vi fik 
navnet ”Cimbrerne” og meget andet spændende”. 

Selv om Kai Peter efterhånden er blevet 88 år, så var der 
ikke tvivl hos DDS Støvring om, at ordsproget ”En gang 
spejder, altid spejder” stærkt lever videre her. ”Vi glemmer 
ikke vores gamle spejdere, da de har været en vigtig del af 
gruppens liv” fortæller gruppelederen. ”Der blev derfor 
taget kontakt til vores korpskontor, der var enige i, at Det 
Danske Spejderkorps Hæderstegn skulle uddeles til Kai 
Peter Klæstrup Nielsen for det store arbejde han havde 

gjort i Støvring og efterfølgende både i Kokkedal på Sjælland og i Øresund Division.” 

Der blev rettet en kontakt til Det Danske Spejderkorps i Nørre Alslev på Falster, der er den 
nærmeste spejdergruppe, og en aften i juni 2018 blev hæderstegnet overrakt til Kai Peter 
Klæstrup Nielsen. Der var samtidig en butik blomster til hans kone Kirsten – en buket, der 
var holdt i farverne rød og grøn, der er farverne i DDS Støvrings tørklæde, og så lidt blå 
nuancer for at vise, at den var fra Det Danske Spejderkorps. Det var en meget stolt og rørt 
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tidligere spejder, der kunne modtage en tak for det arbejde, han havde indledt for godt 70 
år siden. 

Omtalen af den nye kontakt til den gamle spejder fik en del lokal omtale, og efterfølgende 
har gruppelederen været i kontakt med 2 tidligere spejdere, der startede i Støvring i 
slutningen 1940'erne. "Vi har også haft besøg af Kai Peter Klæstrup Nielsens kone og 
datter. Kai Peter kunne desværre ikke klare den lange rejse fra Falster til Støvring, men 
under en rundvisning på vores spejdergård blev der fremvist en række gamle ting og vist 
hvordan vi har det i dag - det gav over 1½ times optagelse, som Kai Peters kone vil vise 
ham" slutter Birgitte Wilsted Simonsen. 

Nyt fra gilderne 

NYTÅRSGILDEHAL 

Onsdag den 16. januar 2019  
fælles for 1., 5. og 7. gilde 

Der deltog ikke mindre end 36 gildebrødre. Og fordelingen var således at 7. gilde varetog 
selve gildehallen, 5. gilde varetog eftergildehallen og 1. gilde tog sig af 5. min. Sct. Georg. 

For første gang nogen sinde, beklædte tre gildemestre højsædet. 
 
John Pedersen var eneste gæst 
og desuden var der tre jubilarer. 

Gildemestertalen drejede sig om 
at blive krænket. Her var det 
ligeså meget krænkelse på det 
offentlige plan, som på det 
personlige. Hvem husker ikke 
hvidvask, eftergivelse af gælden 
til det offentlige osv. 
Ordet er middel-neder-tysk af 
oprindelse, og betyder noget 
med at ”gøre svag”. Krænke er selvfølgelig afledt af det tyske ord ”krank”. Det handler om 
at skade eller begå overgreb mod andres ære eller selvfølelse. 

Nu drejede gildemestertalen over på krænkelse af privatlivets fred. Det handler nu om, at 
mange ting kan styres med stemmen. Og en Google assistent blev nu taget i brug.  

Hej Google, hvem er du? Svar: Jeg er din Google assistent, hvad kan jeg hjælpe med? 
Hej Google, hvad er 54x215? Svar: 11.610! 
Hej Google, sluk lyset! Svar: Elinstallationen er ikke tilsluttet, så derfor kan jeg ikke … 
Nu blev assistenten bedt om at spille ”Den danske sang er en ung blond pige” indsunget af 
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Anne Dorthe Michelsen og afspillet på anlægget. Det skete. Her er muligvis også basis for 
at blive krænket, for hvem lytter med? Hvis nogen gør. 

Nu var tiden inde til at ønske jubilarerne tillykke. 
Per Sander lykønskede de to 50 års jubilarer fra 5. gilde, nemlig Bent Uggerly og Palle 
Bjørnstrup. Flemming Markussen lykønskede Poul Petersen Bach fra 7. gilde med de 25 
år. 

Stadsgildemesteren fik nu ordet, og 
lykønskede alle tre, samt overrakte 
jubilæumsnåle, for derefter at gå direkte til 
stadsgildets nytårshilsen. 

5. min. Sct. Georg blev holdt af Hans-Jørgen 
Ottosen fra 1. gilde. Emnet var tolerance.  
”Jeg vil gerne være et tolerant menneske. 
Kan jeg det, er jeg det, ved jeg hvad 
tolerance er.” 
Vi fik nu flere definitioner på tolerance, afsluttende med ” Det er for pokker svært at være 
et tolerant menneske, men jeg vil kæmpe med mig selv for at være det, da min tolerance 
ikke rækker til at være intolerant.” 
 
Nu var en lang og interessant gildehal ved at være slut, og deltagerne kunne endelig 
indtage den længe ventede menu: Kogt torsk med rigtig meget tilbehør.  
Naturligvis undgik jubilarerne ikke at få mange pæne ord og gaver med på vejen. 

Alt i alt en dejlig gildehal som et samarbejde mellem tre gilder.  
Et samarbejde som bør gentages ved andre lejligheder. 
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Fælles Nytårsgildehal for 2. og 11.gilde 

Det var en aftale, at begge gilder skulle byde ind med noget, hvilket udmøntede sig i, at 2. 
Gilde stod for der praktiske, mens 1. Gilde stod for Gildehallen.  

Hanne fulgte i sin gildemestertale traditionen og opsummerede en del af begivenhederne 
fra ind – og udland. Hun indledte med at fortælle om den tradition, der fortsætter, hver 
gang Dronningen holder sin nytårstale på årets sidste dag. Denne tradition strækker sig 
helt tilbage til Christian IX`s skåltaler for fædrelandet i 1880`erne, hvor talen blev holdt 
under hoftaflet Nytårsdag. 

Under Frederik den VIII begyndte man i de landsdækkende aviser at optrykke disse 
skåltaler. I 1909 introducerede Frederik VIII den afsluttende bøn ”Gud bevare Danmark”, 
der senere blev genoptaget af Frederik IX, og som også Dronning Margrethe vælger at 
bruge som afslutning på sine nytårstaler. 

Christian den X afsluttede sine nytårstaler med en bøn om velsignelse af nationen, hvilket 
senere fik en stor symbolsk betydning under den tyske besættelse af Danmark. Fra 1941 
radiotransmitterede man talen, hvorved Kongen fik en unik mulighed for at henvende sig til 
befolkningen, og derved optræde som et samlingspunkt! 

Fra 1958 blev nærværet af regenten endnu tydeligere, da Frederik IX holdt den første tv - 
transmitterede nytårstale. En tradition der siden er fortsat og Dronningen kunne i år for 
47.gang holde sin tale til nationen. 

Dronningen gav i sin tale bl.a. udtryk for den tendens, at vi vores måde at være sammen 
på, bliver mere overfladiske og mindre nærværende. Vi tager os ikke tid til at forstå 
hinanden og glemmer ar respektere hinanden. 

Hanne fortsatte: og dronningen har jo ganske ret, hvis vi fortsætter ad den vej, risikerer vi 
at, at vores rødder visner. Vores styrke er netop fællesskabet, hvor vi har respekt for vore 
medmennesker og viser hinanden tillid. Vi må hver især gøre en indsats og føle 
forpligtelse overfor vore medmennesker. 

Lad os i det nye år have fokus på medmenneskelighed, tolerance, nærvær, åbenhed og 
respekt for andre mennesker på tværs af kultur, alder, religion sociale skel og 
landegrænser! 

Derefter blev der spillet musik, inden Ulla Toftild tog over for 5.min. Sct. Georg. 

Ulla startede således: Hvor jeg dog nyder ar se jer alle forfra, for igennem 3 år, er det kun 
stole”rygge”, der har fanget mit blik – når jeg sidder ved døren og passer staven! Vi fejrer 
nytår med tant og fjas, sammen med 2. Gilde, vi har dog ikke rullet den røde løber ud eller 
bestilt ”Bjørn og Okay” til at spille op til dans, som det skete på plejehjemmet i Thisted. Her 
havde et ægtepar doneret deres formue til fester, sjov o.lign. for beboerne. Henning og jeg 
besøger tit et familiemedlem der, men vi registrerer, at det kniber med at huske, hvad der 
sker omkring ham! Vi spurgte ind til festen, men som han plejer at sige – ”Det ka´ æ æt 
how”. Da vi besøgte ham til jul, kunne han dog huske, at Bjørn hentede ham op til 
trommerne, hvor han spillede med, og så havde han danset kinddans – men at benene 
ikke vil danse, er jo en anden sag! Hvad gør det, når der stadig bag ved lever et ungt, glad 
og varmt sind. 
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Ulla fortsatte med at læse et digt, fundet efter en gammel dames død, på et engelsk 
plejehjem! 

Digtet starter således: 

Hvad ser du, søster, her i min stue? 
En gammel, sur og besværlig frue, usikker på hænder og fjern i blikket, lidt griset og rodet, hvor 
hun har ligget. 
Du taler lidt højt, men hun svarer ikke, hun savler og hoster, har snue og hikke. 
Hun takker dig ikke for hvad du gør, og er så tit som hun slet ikke bør. 
Er det hvad du tænker? Er det hvad du ser? 
Så luk blot øjnene op og se, der er mer! 
Nu skal jeg fortælle dig, hvem jeg er - Den gamle kone, der ligger her: 
Jeg er barn på 10 i et lykkeligt hjem, med forældre og søskende, jeg elsker dem. 
Jeg er ung på 16 med håb og drømme, så let på fod og med tanker så ømme. 
Jeg er brud på 20 med roser på kind. I mit eget hjem går jeg lykkelig ind. 
Jeg bliver mor og bygger et hjem så trygt, og værner mine mod kulde og frygt 
Og børnene vokser – sorger og glæder med årene veksler, vi ler og græder. 
Så flyver ungerne bort fra reden, min mand mig trøster, vi nyder freden. 
Vi runder 50 og børnene kommer og bringer uro og glæde hver sommer. 
Men så kommer sorg og tunge dage, min mand er død, jeg er ene tilbage. 
Børnene selv, har nu børn og hjem, der er meget der optager dem. 
Borte er alle de gode år! 
Nu piller alderen fjerene af mig, ryggen er bøjet og synet svigter.  
Jeg har ikke kræfter til dagens pligter. 
Mit hjerte er tungt, mit hår er gråt, med hørelsen er det også lidt småt. 
Men inde i det gamle kadaver, er endnu levende, smukke enklaver. 
Der lever barndom, ungdom og steder, der lever minder, sorger og glæder. 
Men intet kan blive ved med at være! 
Hvad ser du søster? 
Se nærmere til, det er mig du skal prøve at finde! 

Efter Ullas 5. min. Sct. Georg, blev det stadsgildemesterens tur, til at hylde vores 50 års 
jubilar ’ 

Bodil Benedicte Bredal og overrække hende Sct. Georgs gildernes 50 år nål! 

Herefter blev det Hannes tur! 

I eftergildehallen blev Bodil igen hyldet og fik overrakt blomster og gaver! 

Det blev en festlig eftergildehal, hvor 2. Gilde forsøgte at lære 11. Gilde nogle nye 
skålsange! 

Vi sluttede aftenen, med på en meget stemningsfuld måde at synge af, anført af 2. Gilde. 
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6. Gilde 

Julemøde. 

Torsdag den 13. december 2018 holdt 6. Gilde julemøde i Gildeborgen. Der var en flot 
fremmøde af gildemedlemmer og ledsagere. Vi startede med traditionelt Julemad: Laks, 
grønlangkål med medister og skinke og risalamande med mandelgaver, der i år var 
lyskæder beregnet til bordpynt. Bordleder var Bente Thomsen, der fik os til at synge julens 
sange. 

Vi gik omkring det flot pyntede Juletræ og sang flere af julens dejlige sange. I dagligstuen 
fik vi kaffe og te med småkager. Karen Kjær læste en Julehistorie for os, hvorefter Kirsten 
Tolstrup forestod en Julekonkurrence, hvor man skulle finde en forstavelse, der passede til 
en række forskellige ord. Til den vindende gruppe var der chokolade. Vi sluttede aftenen 
med at Ingrid takkede den arrangerende gruppe og vi alle ønske hinanden en glædelig jul. 

Fredslyset 2018 
 
Fredslyset er 
 
et lys for fællesskab, 
et lys for forståelse, 
et lys for fred og venskab, 
et lys for tolerance, 
et lys for nødlidende og ensomme, 
et lys for aktivt hjælpende, 
en gave, som skal lyse op i adventstiden, 
en gave til dig, så du kan tænde lys 
til  glæde for andre. 
 

 
Flemming Markussen, 7. Gilde og Gunny Kongsted, 9. Gilde hentede Fredslyset i Hobro. 
Den 29. november ankom Fredslyset til Aalborg, hvor Gildebrødre og spejdere tog imod 
lyset på Gabels Torv. Borgmester Thomas Kastrup Larsen og to rådmænd: Maj-Britt 
Iversen og Mads Duedahl deltog også. Flemming Markussen bød velkommen og fortalte 
kort om Fredslyset. Fredslysfaklen blev båret ind på pladsen og spejderne uddelte tændte 
lygter til borgmesteren og de to rådmænd. Der tændtes lys i medbragte lygter og et optog 
med FDF orkestret i spidsen gik en runde i byen og retur til Gabels Torv. Flemming 
takkede for deltagelsen og arrangementet afsluttedes med musik og sang. 
Derefter samledes Sct. Georgs Gilderne og interesserede ledere i Huset i Hasserisgade, 
hvor vi havde en hyggelig sammenkomst, som 9. Gilde stod for. Gunny bød velkommen til 
et par hyggelige timer og et lille traktement. Der var underholdning af Jørn Hald og koret 
Cæ'sur. Vi fik læst historien op om Fredslyset og Fredslysbudskabet, som i år var skrevet 
af Flemming Meyer, Sydslesvig. Temaet for Fredslyset 2018: Fred har behov for et tolerant 
fællesskab”. 
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6. Sct. Georgs Gildes Nytårsgildehal den 3. januar      

Vi mødtes i festligt lag og glædede os til en god aften. Vi havde besøg af 3 gæster den 
aften. 

Det var Ove Johansen fra 18. Sct. Georgs Gilde i København.  Flemming Boye fra 
Hirtshals gilde. Og Klaus Cordes, som overbragte stadsgildets nytårshilsen. 

Vores gildemester Ingrid holdt en god gildemestertale. Hun talte om hvor vigtigt det er at 
tage hånd om hinanden og dele hinandens sorger og glæder. Hvor vigtigt det er, at være 
med i et fællesskab.  

Vi mindedes vores gildebror Tove Posselt, som vi mistede i december. 

Hanne holdt 5. min. Sct. Georg. Hun talte om det nye år.. Vi siger godt nytår, men skal vi 
bruge en anden formulering … ” et glædeligt nytår ” Hvordan bringer vi glæden ind i vores 
liv? Finde ud af hvad der gør dig glad.! 

Hvordan gør vi noget godt for andre? 

Efter gildehallen gik vi til flot pyntede borde og fik en god menu.  Signe blev fejret i 
anledningen af hendes 70 års fødselsdag for en måned siden. Hun gav vin til maden. 
Derefter var der kaffe og hjemmebag. Det var en dejlig fornøjelig aften. 

 

8. Gilde Nytårsgildehal 

Den 4. januar var 8. gilde samlet i Hasseris kirkes krypt til den traditionelle Nytårsgildehal. 
19 damer og 20 gildebrødre. Alle festklædte og feststemte. 

Vi samledes over et glas bobler og ønskede hinanden godt nytår. Derefter blev gildehallen 
åbnet af herold Helge Hoff. 
Gildemester Hugo Elmer bød velkommen, 
specielt til damerne og Stadsgildet repræsentant, 
Lis Andersen, som i sin tale havde hilsner med fra 
hele stadsgildet. Hun gennemgik gildeåret 2018, 
som havde været et spændende år med mange 
aktiviteter og begivenheder. 
Hugo Elmer kom i sin tale blandt andet ind på at 
vi ”I aften får en festlig afslutning på et for 8. Gilde 
festligt år. Vi har lært at sætte hatten som vi selv 
vil. Det gjorde vi også i en anden betydning. Nemlig da vi d. 14. maj havde 60. års 
fødselsdag i gildet. Her bestemte vi nemlig, at vi ikke ville holde åbent hus på dagen. Vi 
valgte i stedet at invitere samtlige gildemestre til at fejre fødselsdagen sammen med os. 
Det fik vi en fin aften ud af.” 
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Gert Larsen holdt 5 min om sin tid i først 1. gilde og siden, efter en travl erhvervskarriere, i 
8. gilde. Gert gav udtryk for, at det ligger ham meget på sinde, at man skal udvise empati 
og være mod andre, som man ønsker, andre skal være mod en selv. 

I gildehallen blev der markeret 3 jubilæer. Først fik Niels Erik Franck sin 40 års nål, lettere 
forsinket (ca. 6 år). Derefter gav Hugo sin plads i højsædet til Claus Meyer, som for præcis 
20 år siden var gildemester og optog de to 20 års jubilarer, Hugo Elmer og Søren Aagaard 
Petersen på netop Nytårsgildehallen i 1999. 
Claus Meyer overrakte de 2 jubilarer deres nåle og lukkede derefter gildehallen. 

Eftergildehallen var sammensat af 3. gruppe. 5 flot pyntede borde med fantastiske 
nytårshatte. En til hver.  
Der blev serveret en 3 retters menu, kreeret af 
Hasseris slagteren. Forretten blev serveret ved 
bordene og bestod af tapas. Hovedretten var en 
buffet. Dejlige salater, kartofler, oksesteg og brød. Til 
slut en skøn 3 lags chokolade dessert. Som 
sædvanligt havde vi KFUM/K gruppen Knuden som 
uvurderlige hjælpere til servering og afrydning. 
Hele to fødselsdage fik vi markeret. På dagen 
Magda Frylands 65 år, og lettere forsinket, Thomas 
Jensens 50 års dag med gave overrakt af gildemesteren.  

Alle hyggede sig med de omdelte sange og det traditionelle amerikanske lotteri med fine 
vinpræmier skaffet af 3. gruppes vineksperter. Carl Fryland fra Føtex, Hasseris og Bilkas 
Jesper Hansen. 

En lille quiz skulle der også være plads til. Hvert bord var et hold og fik spørgsmål om 
vores ungdoms idol gruppe. The Beatles. Bedste bord svarede rigtig på 11 ud af 15 
spørgsmål. Godt gået. 
 
Vi sang af efter en dejlig aften og forlod Hasseris Kirkes krypt kort før midnat med 
”Knuden” tilbage til den sidste oprydning.  

 
 

9. Gilde 
 
Den 6. december havde vi et hyggeligt julemøde om eftermiddagen med gløgg og 
æbleskiver. Vi dansede om juletræet og sang de gamle julesalmer. En lidt svær 
konkurrence skulle vi også klare, men vi havde vist for lidt tid, for det gik ikke så godt. Vi 
hyggede os og ønskede hinanden glædelig jul og godt nytår. 
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9. Gilde 

Den 17. januar holdt vi nytårsgildehal, hvor vi fejrede et 40 års gildejubilæum og tre 
fødselsdage. Denne aften var med ledsagere, så der var godt fyldt op til gildehallen, og det 
var rigtig dejligt. Klaus Cordes deltog fra Stadsgildet. Gildemester Gunny Kongsted bød 
velkommen og så tilbage på det forgangne år, som havde været et godt år for nogen og et 
mindre godt år for andre. Gunny citerede følgende digt: 
 
Når du er træt, når du er i krig med dine omgivelser, når du ikke længere ved, hvad du skal 
gøre, når du føler dig dybt ulykkelig, så tænk på de dejlige dage, da du lo og dansede, da 
du var venlig mod alle, sorgløs som et barn.  
 
Gunny bad Gull-Maj Cordes holde gildemestertalen. Gull-Maj talte om, at det er en gave 
fra naturens side, hvis man har fået et lyst sind, og derfor ikke bruger tiden på negative 
ting. Fællesskab er nemt, når solen skinner, og det gør den heldigvis ofte, men skybrud er 
også en del af livet. Fra det ene øjeblik til det næste kan der pludselig være langt op til den 
blå himmel. Det opdagede hun i foråret 2018, da hendes mor døde. Hendes mor var 92 år 
og dement. Det er ikke uventet, at en 92 årig dør, men det slog alligevel voldsomt. Verden 
blev pludselig ændret – skyerne hang tungt, og livet er for evigt forandret. Man bliver 
virkelig klar over, hvad rigtige venner er, og Sct. Georgs Gilderne kan bestemt være en 
hjælp på de dage, hvor solens stråler ikke kan trænge gennem skydækket, og hvor 
bevidstheden om, at himlen er blå højt oppe, ikke er nok til at holde humøret oppe. Vi skal 
gøre livet lysere og gladere for hinanden, og vi skal have respekt for hinandens værdier. 
Det er vi gode til i gildet. Vi er alle forskellige – vi har forskellige baggrunde, og vi har 
forskellige livsanskuelser og indstillinger til tilværelsen, men vi har respekt for hinanden – 
og vores forskelligheder er hjørnestenen i vort fællesskab. Høstmarkedet er et godt billede 
på vores forskelligheder. Tilsammen udgør vi et smukt broget kludetæppe, hvor alle tråde 
og lapper er nødvendige for at skabe netop dette tæppe. På samme måde udgør vi en 
helhed i alle kulører, når det kommer til vores personligheder. Høstmarkedet er en succes i 
hvert fald for os selv i gildet – fordi vi giver hinanden plads til hinandens forskelligheder, og 
fordi vi udnytter dem. Man bliver også høj, når vi alle påtager os en fælles opgave på 
tværs af alle gilder, og vi alle med stort engagement udfører opgaven. Vi husker DGI 
stævnet, hvor vi var med til at sørge for mad til efterskoleelever fra hele Danmark i 
Aalborghallen. Lige nu er vi i gang med at være postbude. Husk at man modnes som 
menneske i venskab, og at venskab og fællesskab ikke skal staves – men føles.  
 
Bente Holmbach holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun fortalte om, hvordan det føles snart at 
fylde 70 år. Hun havde gjort sig mange tanker om det at blive ældre. Hun så også tilbage 
på sit liv både som barn og voksen. 
 
Klaus Cordes overbragte en nytårshilsen fra Stadsgildet og takkede for det forgangne år. 
Han talte også om, hvad der skal ske i det kommende år. 
Efter Gildehallen fik vi champagne og kransekage, inden vi gik ind til middagen. 
Eftergildehallen var rigtig festlig med sange, fine taler og gaver til fødselarerne: Yrsa 
Jacobsen, 80 år, Anny Bramsen, 75 år og Bente Holmbach, snart 70 år. Stemningen var 
høj hele aftenen. Hanne Scheving, som havde 40 års gildejubilæum var desværre for syg 
til at deltage, så Gunny og Elsa Berglund ville tage ud til hende dagen efter og overbringe 
nålen og gaven. Yrsa gav vin til maden og Anny havde lagkage med til kaffen. En rigtig 
hyggelig nytårsgildehal. 
Vores næste arrangement er gildets fødselsdagsfest den 5. marts. 
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10. Gilde - julemøde 

Julemødet blev afholdt den 4. december.  
Alt var som det plejede at være, når vi afholder 
julemøde: 

Vi spiste traditionel 
julemad med, sang 
julesange, spillede 
pakkespil, fik juleslik og 
smagte Jytte’s dejlige 
julesmåkager.  

 

En julehistorie hører også med til 10. gildes traditionelle 
julemøde. Vi hørte en julehistorie fra gamle dage, hvor alt 
foregik i et helt andet tempo end i dag. Det kan nok være nødvendigt at huske på i den 
stressede tid, vi nu lever i.  

Stående omkring det flotte og smukt pyntede juletræ sluttede vi en dejlig aften med at 
synge ”Dejlig er Jorden”.  
Vi starter 2019 med en rask travetur den 4. januar. 

 

10. Gilde - Nytårsgildehal 

Vi var 25 gildebrødre samt 2 gæster. 
Edith's gildemestertale gik på betydningen af ordet "krænkelse" mange udlægninger både 
før i tiden og nu om dage - Me Too - og i hvilke situationer man kan føle sig krænket. 
Håbede også vi i det nye år vil blive den bedste udgave af os selv. 
 
Camilla holdt 5 min. Sct. Georg.   
Hun følte sig til tider gammel i situationer som, når hun var på loppemarked med sine 
niecer og her måtte fortælle om, hvordan en drejetelefon med ledning fungerede, og en 
gammel skrivemaskine med taster, som hun jo havde oplevet. Så følte hun sig gammel. 
Hun gik også ind for Emma Gad. synes at almindelig høflighed er på sin plads, såsom at 
holde en dør for ældre, rejse sig i bussen for ældre, holde bordskik osv. 

Efter gildehallen gav Laila boblevand i anledning af hendes fødselsdag sidste år. Som hun 
sagde, er det jo snart fødselsdag igen (marts). 
 
En hyggelig eftergildehal med fin mad og senere kransekage til kaffen. 
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12. Gilde  

Julemøde den 11.december  

En fin, fin aften med besøg af 6 gæster plus gildebrødre.  Aftenen blev indledt med et glas 
hvidvin, skænket af en kær gæst.  Efter den sædvanen tro servering af ribbensteg med 
diverse, og ris álamande, tog vi fat på PAKKESPIL, som jo altid bringer BARNET frem i 
alle. Sluttede med kaffe og småkager, og afslutnings sang omkring det flot pyntede juletræ i 
hallen, hvor vi ønskede hinanden en god Jul, og på glædelig gensyn i det nye år med mange 
gode oplevelser. 

Kulturlauget 
 

På festligste vis startede Kulturlauget den 9. januar det nye år. Overskriften for dette 
arrangement var en Wieneraften. 
Vi samledes i dagligstuen, hvor vores pianist Jens Erik, allerede havde sat sig parat ved 
klaveret. Helle Stenild bød velkommen, og vi fik et glas champagne.  Derefter gik vi på 
festligste vis til bords til tonerne af champagnegaloppen. 
Bordene var pyntede i Østrigs farver, og menuen var wienergryde. 
Efter det dejlige måltid gik vi i dagligstuen, hvor kaffe og Mozartærte blev serveret. 
Så havde vi en lille konkurrence, hvor Jens Erik spillede de første strofer af en vores 
kendte operettemelodier, og så skulle medlemmerne gætte, hvilken det var, så blev den 
pågældende sang delt ud, og alle sang den. 
Hvor er det nogle dygtige medlemmer vi har, de kunne gætte dem alle.  
Derefter gik snakken lystigt, imens vi nynnede med til alle de dejlige wienermelodier, Jens 
Erik spillede for os. 
Det blev en meget festlig aften, som laugsmesteren rundede af med at takke for et godt 
fremmøde. 
Næste gang vi ses er i teatret 26. februar. 

 
17. december 2018  

11. Gilde har travlt på ”posthuset. 
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Nekrolog – Tove Posselt 

Tove Posselt – 6. Sct. Georgs Gilde – afgik ved døden 
den 1. december 2018 efter en kort sygdomsperiode. 

Tove blev optaget i 9. Sct. Georgs Gilde i Aalborg den 27. 
april 1970. 

Den 10. januar 1972 blev Tove væbner og den 1. oktober 
1977, blev hun optaget som Ridder. 

I sit lange medlemskab af Sct Georg Gilderne (48 år) startede Tove først i 9. gilde, hvor 
hun blandt andet var gildets internationale medarbejder i 1986, bestred 
gildeskatmesterposten fra 1977-1979 og gildemesterposten fra 1990-1992. 

Den 23. september 2003 blev Tove overført til 6. gilde, idet hendes mand, Gerhardt 
Posselt, er medlem her.  Tove vil blive husket for den stille, rolige og meget venlige måde, 
hun altid behandlede alle mennesker på. Siden 2016 har hun haft sin bolig på 
Otiumgården, hvor også Gerhardt er bosiddende. I de sidste par år har ingen af dem 
deltaget i vore møder i Gildeborgen, men de ønskede at bevare medlemsskabet.  6. gilde 
har derfor lavet en besøgsturnus således  at  der aflægges  et besøg mindst én gang om 
måneden  til hyggeligt samvær og med  opdatering af, hvad der sker i gildet. 

Tove Posselt blev bisat onsdag 5. december 2018 kl. 11 fra Almen Kirkegårdens Kapel, 
hvor en del af 6. gildes medlemmer var til stede – inklusiv vor Fane - hvilket familien 
værdsatte meget højt.                                     

 Vore tanker er hos de efterladte. 

ÆRET VÆRE TOVE POSSELT´s minde! 

 

Ingrid Str. Kristensen 
GM 6. Sct. Georgs gilde 
Aalborg 
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Medlemsrapport. 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
Pr.  26.01.2019 

 
Udmeldelse: 

1. gilde 
Svend Kjeld Jensen 

Pr. 31.12.2018 
11. gilde 

Nete Vejby Thomsen 
Pr. 8.01.2019 

Randi Gitte Holm 
Pr. 08.01.2019 
Henriette Fogh 
Pr. 24.01.2019 

 
Adresseændring: 

10. gilde 
Camilla Smalby 

Stationsvej 69 2. th. 
9400 Nørresundby 

 
2. Gilde 

Birgit W. Olesen 
Løvenborgparken 29 
9400 Nørresundby 

Pr. 01.02.2019 
 

Tlf.nr. ændring: 
11. gilde 

Hanne Thusgaard 
6165 9564 

Fastnettlf. udgået. 
 

Dødsfald 
6. gilde 

Tove Posselt 
01.12.2018 
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Fødselsdage i februar: 
Dato:                                   Gilde: 

 
01.  Inga Berg  12. 
05.  Helge Nielsen  7. 
06.  Ruth Christensen  10. 
07.  Leo Nielsen  10. 
08.  Janne Voss Hansen 10. 
12.  Ingrid By  6. 
14.  Lilly Olesen, 85 år  6. 
15.  Anny Bramsen, 75 år 9. 
15.  Per Sander, 75 år  5. 
19.  Connie Væver  2. 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer i februar 

Dato:  Gilde: 

 
04. Fællesmøde på Trekanten 
06. Væbnerforberedelse II      STG 
07. Gildemøde  6. 
14. Firmabesøg - Fjerritslevgildet 
15. Væbnerforberedelse III  STG 
21. Arbejdsmøde    12.  
26. Kulturlauget – Teatertur 
25. Ekst.ordinært Stadsgildeting  STG 
26. Gildemøde   10. 
27. Sangerlauget 

 
 
Nyt i stadsgildets kalender 

 

4. maj – Vild Mad i Mølleparken 

11. juni – sommerfest i Gildeborgen 

08. september –   
Vild mad i Hammer Bakker 

Du hører nærmere 

 

 

 

 

 



22 
 

 
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. 2, marts/april 2019 

Tirsdag, den 26. februar 2019 
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