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Aalborg Distriktsgilde 
 

afholder 
 

DISTRIKTSGILDEHAL 
med ridderoptagelse 

 

Torsdag den 6. marts 2014 kl. 19.00 
i 

Helligåndsklosteret, Adelgade, Aalborg, 
 

med optagelse af 
 

Else-Marie (Mie) Holmsberg  
6. Sct. Georgs Gilde, Aalborg  

og 
Lena Kühn Larsen,  

6. Sct. Georgs Gilde, Aalborg. 
 

Tilmelding til både distriktsgildehal og den efterfølgende  
sammenkomst i Gildeborgen, Rafns Allé 1, Aalborg, til: 

 

SGK Lis Andersen, 
tlf. 4086 2446 eller lisavandersen@gmail.com 

 

Senest fredag den 1. marts 2014 kl. 18.00. 

Menu ca. kr. 100,- 
Drikkevarer til de sædvanlige Gildeborg-priser. 
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 Invitation   

til reception i Gildeborgen 
i anledning af 

9. gildes 50 års fødselsdag 
den 5. marts Onsdag 2014 

Kl. 14.00 – 17.00 
hvor vi uddeler donationer. 

Gildet vil være vært ved fødselsdagskagebord. 
Vi vil glæde os til at se så mange som muligt denne festlige dag. 

 

 

9. Sct. Georgs Gilde Aalborg. 
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FREDSLYSET 2013 
 

Onsdag den 27. november ankom Fredslyset til Aalborg, hvor det blev 
modtaget af en lille delegation fra 1. gilde, anført af Bent Ove Holm, der som 
gildets GIM og arrangør af årets Fredslys-aktiviteter i Aalborg, kl. 16.30 førte 
lyset op i Aalborg Helligånds Klosterkirke. 
Mange gildebrødre, gæster fra menigheden og medlemmer og pårørende af det 
grønlænderkoret Ikerasak fyldte det lille kirkerum, så ekstra stole blev bragt ind, 
men alligevel måtte mange nøjes med en ståplads. 
Alterlysene blev tændt med flammen fra Fredslyset og Bent Ove Holm bød 
velkommen og fortalte hvorledes traditionen startede i Østrig i 1980'erne og 
siden har bredt sig til det meste af Europa og de skandinaviske lande, hvor 
gildebrødre bringer flammen fra fødselsgrotten i Betlehem rundt i lokalsam-
fundene, hvor budskabet bl.a. er fred, tolerance og venskab på Jorden og en 
gave som skal lyse op i adventstiden.  
Sognepræst Hans Jacob Hansen forestod højtideligheden i kirken, som udover 
hans læsninger også omfattede Bent Oves oplæsning af Fredslysbudskabet, i år 
skrevet af Robert Madsen. Sangkoret Ikerasak sang grønlandske sange, og alle 
sang med på de fire salmer, inden højtidelighedens afslutning ved 1. gildes GIM. 
Mange fik derefter tændt deres medbragte lygter med fredslysflammen, som 
også blev bragt til Gildeborgen, hvor den brændte i adventstiden.   
 

Det grønlandske kor IKERASAK. 
Red. 
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Som nævnt, blev Fredslysbudskabet 2013 læst op i Klosterkirken, men 
selvom vi nu er i 2014, fortjener det at blive kendt af flere.                           Red. 

»Fredslyset fra Betlehem læser vi om i Juleevangeliet, hvor der bl.a. står: 
»I det samme var der en hel hær af himmelske væsener sammen med englen og 
de sang: Vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til 
mennesker på jorden. Til dem som han har udvalgt«  
Lyset fra Betlehem og talen om fred kan lyde uendeligt hult i vore ører, når vi 
daglig bliver konfronteret med død og ødelæggelse, ikke mindst i det område, 
som budskabet udgår fra. Alle mennesker giver udtryk for ønsket om at leve 
fredeligt med hinanden. Det er derfor uhyre vanskeligt at forstå, hvorfor vi så 
hele tiden lever med frygten for ufred.  
Vi i Danmark er så heldige at leve i et lille land, som på mange måder har 
formået at leve op til ønsket om fredelig sameksistens, selvom frygtens ansigt af 
og til dukker op.  
Når vi bringer lyset fra Betlehem ud til mennesker med ønsket om fred, så er 
det et klart budskab om, at Kristus kom til jord med det ønske, at mennesker 
skulle leve med fred. Den fred der tales om, er den fred, der opstår, når 
mennesker bøjer sig ind under det budskab som blev bragt til jorden, og i den 
udstrækning mennesker gør det, da er de mellem dem, han har udvalgt, og til 
hvem freden bliver sendt.  
Kristus bliver mange gange sammenlignet med lyset – han er og var det lys, som 
kom til jorden for at frelse mennesker. Midt i denne verdens ufred kan lyset 
finde fred hos mennesker, som bøjer sig ind under det kærlighedens budskab, 
som han bragte med sig. Det er ikke beskrevet skønnere og flottere, end det 
sker hos Paulus, i hans brev til menigheden i Korinth, hvor han blandt andet 
skriver:  
»Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Kærligheden bliver ikke 
misundelig. Kærligheden praler ikke og fører sig ikke frem. Den bærer ikke nag, 
fryder sig ikke over uretfærdighed, men glæder sig over sandheden. Kærligheden 
finder sig i alt, tror alt, håber alt, udholder alt«. Og han slutter med ordene: 
»Så bliver da tro, håb og kærlighed de tre, men størst af dem er kærligheden«.  
Og så kan vi spørge: »Hvem er min næste?« Det er ham der står lige foran dig 
og trænger til dig. Tager du dig af ham, er du med til at skabe den fred, som 
lyset er et budskab om. Inderst inde lyser denne flamme hos alle mennesker, 
undertiden har den det vanskeligt og er lige ved at slukkes, men til andre tider 
lyser den flot og kraftigt og viser os den vej vi skal gå. På den måde kom lyset til 
verden og hvis du bærer det frem, er du med til at skabe fred, der hvor du lever.  
                    Lad Fredslyset fra Betlehem brænde klart og tydeligt«.            

 

Med venlig hilsen,      
Robert Madsen, tidl. spejderchef og landsgildemester.
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VESTERHAVSMARCHEN 2013 – REGNSKAB. 

 
Indtægter:      (kroner)  
                       
Salg af startkort  22.697,00 
Salg af øl, vand og pølser 14.787,00   
Salg af bluser m.v.                                             625,00 
Salg af annoncer og skilte    21.550,00 
Renter m.m.                                                        98,57        
 
Indtægter i alt: 59.757,57       
 
 
Udgifter: 
 
Varekøb    12.592,10 
Annoncer                                                                                       3.125,00                    
Underholdning  8.500,00 
Scenevogn og toiletter  8.000,00 
Kontorartikler m.v.  1.704,44 
Containerfragt  2.500,00 
Materiel   1.315,69 
Møder                                                                                            2.177,01 
Fortæring ved afvikling af march  1.685,44 
Gebyr                                                                                               190,00  
 

Udgifter i alt:  41.789,68  

Vesterhavsmarchens overskud 2013  17.967,89 
overført til Stadsgildets Katastrofekasse. 

  
Underskrevet: 

Aalborg, den 04.12.2013 Judy Winneche, kasserer. 
 Finn Bramsen, Formand.  

 
Svenstrup, den 04.12.2013 Kaj Palsgaard Andersen, revisor. 
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1. Gilde. 
 

VELKOMMEN NYÅR OG  
VELKOMMEN HER.  

Der er altid noget særligt over nyt-
årsgildehaller. 1. gildes den 15. 
januar var ingen undtagelse. 
Gildemester Reinhardt Rasmussens 
tale handlede bl.a. om »Det er 
gammeldags at fejre nytår«. Vi ved, 
at allerede ca. 500 år før Kristi, fej-
rede man hvert år i december offer-
fest. Saturnaliafest – for agerdyrk-
ningens gud, Saturnus. Disse fester 
var meget populære, hvor alle del-
tog med spøg, skæmt og alskens 
drillerier. Bemærk, at alt var tilladt 
for både frie borgere og slaver i de 
dage. En ejendommelig parallel til 
ophævelse af standsforskellen fand-
tes i tidligere jule- og nytårsskikke i 
Danmark og det øvrige Norden. I 
det 16. århundrede kunne man op-
leve, at der i denne højtid blev strø-
et halm på gulvet i storstuen, og al-
le, både familiemedlemmer, tyende 
og eventuelle gæster sov sammen i 
halmen, alt imens alkover og senge 
var tomme. (Måske det var datidens 
form for krybbespil).  
Mester fortalte så om det forhold, 
at verden forandrer sig. Det har den 
altid gjort. Saturnalierne opstod ik 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ke som nytårsfester. For året be-
gyndte først med marts måned. 
Derfor var september, oktober, no-
vember og december jo så alt andet 
lige 7. 8. 9. og 10. måned. Pudsigt at 
de stadig er de sidste måneder i året 
efter indførelse af den Gregorian-
ske kalender. Er De forvirret. Ikke 
spor. Også mange eksempler på 
nytårsvarsler kunne Mester berige 
os med. Hvad med den her fra 
1736 »I gamle dage troede de, at jo 
mere umådeholdent man under 
julefesten gjorde sin vom til gode. 
Desto mere frugtbart et nytår blev 
man lyksaliggjort med«.  
Svend Harald Jensen holdt 5 min. 
Sct. Georg og kom ind på forhold 
omkring samfundet i dag. Konstant 
forandring. Kommunikationer hele 
tiden, både hjemme, på arbejde og 
når man bevæger sig i det offentlige 
rum. Vi skal hele tiden være på. 
Katastrofer som jordskælv, over-
svømmelser, orkaner og andre be-
givenheder overalt i verden, får 
man på skærmen medens det fore-
går. Svend Harald måtte desværre 
konstatere, at jeg – jeg – er blevet 
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det dominerende og ikke så meget 
vi – vi. Men som den gode optimist 
han er, så sluttede de 5 min. med 
Piet Hein: 

Husk at glemme bagateller. 
Husk at nemme hvad der gælder. 
Husk at elske mens du tør det. 
Husk at leve mens du gør det. 

 

Stadsgildemester Eva Lykke Mad-
sen overtog øksen og bragte Stads-
gildets nytårshilsen. Eva kom bl.a. 
ind på Landsgildetinget 2013 og om 
de mål, Gildebevægelsen har sat sig 
for de kommende år. En dejlig 
eftergildehal med den traditionelle 
laks og sange med udfordrende 
melodier. GODT NYTÅR. 
Vort næste arrangement er gilde-
møde den 19. februar.  

2. Gilde. 
 

Den 9. december afholdt vi 
julemøde. Det er et møde, som har 
sin helt egen traditionelle og hygge-
lige drejebog.  
Der bliver sunget julesange og 
danset om juletræ. Højtlæsning fra 
Peters jul er også et must, ligesom 
juleevangeliet også bliver hørt.  
I år blev sidstnævnte læst i en mere 
moderne, men meget smuk udgave.  
Aftenen byder også på pakkespil 
over medbragte gaver, og her blev 
slået og hugget, hujet og grinet. Alle 
ender selvfølgelig med en gave, 
men det er sjovt mens det står på.  
Julemødet er en glad aften midt i 
juletravlheden. 
Næste møde er gildemødet den 11. 
februar 2014.  

6. Gilde. 
 

Tirsdag den 10. december afholdt 
vi det årlige julegildemøde – 24 
gildebrødre + en gæst, som alle 
havde medbragt en »hjemmelavet« 
gave. Alle kom derefter på arbejde, 
idet Signe Nygaard havde lavet 
bordkort med et lille billede af hver 
– og de var ikke alle fra i går! 
(billederne!) 
Curt serverede dejlig julemad, som 
sluttede med risalamande (dansk 
ret). Vi sang to julesange. Derefter 
dansede vi - om et meget kønt 
juletræ, hvor vi sluttede med »Nu er 
det Jul igen«. 
Ved den efterfølgende kaffe, blev 
julehistorien læst - flot og muntert 
af Signe Nygaard - fra en børnebog 
fra 1935. (passede jo fint til de 
fremmødte årgange). Så blev vi 
opdelt i grupper til en lille Julequiz, 
med spørgsmål om julen. Der var 
en generøs præmie til vinderholdet 
- nemlig en pose pebernødder - til 
deling! 
Så kom vi til gaveuddelingen! Alle 
de »hjemmelavede« havde fået et 
nummer, som også gjaldt for 
bordkortene. Man må sige, at 
kreativiteten havde været stor og 
mangfoldig. 
Den næste times tid var der megen 
munter snak – og det er vi rigtigt 
gode til i 6. gilde! 
Jørgen Orlien sluttede aftenen med 
at takke 3. gruppe for et godt og 
hyggeligt julegildemøde og ønskede 
alle en glædelig Jul. 
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Mandag den 6. januar afholdt vi 
Nytårsgildehal i Gildeborgen. 
Gildehallen blev ledet af Jørgen 
Orlien, der brugte lyset som lede-
stråle i sin tale. Startede med Gud 
der skabte lyset, vores glæde ved 
solopgange og solens lys, mindede 
os om stearinlysene vi her i Dan-
mark bruger på middagsbordene 
ved festlige lejligheder, i Lucia-
brudens krone ved store begiven-
heder som da vi 4. maj 1945 satte 
levende lys i vinduerne, en tradition 
nogle i vores alder stadig holder i 
hævd.  

Hanne Skavenborg 
havde jubilæum og fik overrakt 25 
års nålen og en model af 
Bryggergården af gildet. Inger 
Jespersen tog i sine 5 minutter Sct. 
Georg udgangspunkt i menneskets 
placering i en søskendeflok og den 
betydning denne havde for ens 
udvikling og liv. Det at være 
enebarn eller i en flok, stor eller 
lille, som storebror, mellembarn 
eller lillesøster præger os for livet.  

Stadsgildekansler Lis Andersen 
bragte stadsgildets nytårshilsen og 
nævnte det gode samarbejde med 6. 
gilde.  
Gildeloven blev læst af Jørgen 
Tolstrup hvorefter gildehallen blev 
lukket.  

Efter gildehallen bød 

 
Hanne Lundgren  

i anledning af sin fødselsdag, på et 
glas mousserende vin. Herefter gik 
vi til et smukt pyntet bord med 
serpentiner og knallerter og nød en 
dejlig nytårsmiddag, hvortil Hanne 
Skavenborg donerede hvidvin.  
Kirsten Tolstrup styrede de mange 
lykønskningstaler til Hanne Lund-
gren og Hanne Skavenborg. Der 
faldt mange smukke ord, blandt 
andet et meget velformuleret rim af 
Erik Messmann. Gaveregnen om-
fattede blandt andet smukke gilde-
tørklæder og vi udbragte også et 
tjikker likker til jubilaren.  
Ved kaffen nød vi Margits berømte 
kokosmakroner og Ingers små-
kager. Aftenen sluttede med at 
Jørgen Orlien takkede 4. gruppe for 
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det flotte arrangement og vi sang 
»Nu er jord og himmel stille«. 
Vores næste arrangement er gilde-
møde den 4. februar 2014. 
 
7. Gilde. 
 

Ved gildemødet den 19. november 
havde vi besøg af landinspektør 
Kasper Svendsen fra firmaet LE34. 
Kasper fortalte om sit arbejde, og 
viste noget af den teknik, der i dag 
bliver brugt. En totalstation med 
robotfunktion og maskinstyring, 
desuden bliver der også anvendt 
GPS. Det var lidt fantastisk at se 
det enmandsbetjente udstyr, hvor 
»robotten« kunne følge ham på op 
til 200 meters afstand. Vi fik også 
set en opmåling i forbindelse med 
en vejomlægning i Hobro, hvor der 
var 10.000 målepunkter på et 
forholdsvis lille stykke vej.  
Da alle målepunkter er angivet med 
koordinater via GPS, er det efter-
følgende let at finde det samme 
målepunkt igen på et senere tids-
punkt.  
Landmålere bliver brugt til mange 
forskellige opgaver, således også til 
opmåling inde i Aalborghallen, som 
skal have nyt gulv i 2014. Noget af 
det sidste nye udstyr kan f.eks. 
sættes op i et rum, hvor det så vil 
foretage 1.000.000 målinger i 
sekundet i hele rummet. Bagefter 
kan man få et tre dimensionalt 
billede til sin planlægning.  
Ligeledes fik vi fortalt om målinger 
til f.eks. en ny mobilmast, som 

foretages med en ubemandet fjern-
styret helikopter. 
 
Det første vi mødte til vor 
julemøde den 17. december, var det 
flot pyntede juletræ i forhallen. 
Inden den første bid kom ned, 
skulle vi lige igennem den første 
julesang (dog kun første og sidste 
vers). Menuen var en rigtig 
julemenu og mandelgaven (en stor 
en) var Henning Ottosen den 
heldige at få.  
Efter kaffen var der pakkespil med 
den sædvanlige tumult og opfor-
dring til at give pakker til dem der 
endte uden. Inden vi ønskede hin-
anden en god jul og et godt nytår, 
fik hver gildebror to ark Good-
Turn mærker. 
Næste arrangement er gildehal 
FREDAG den 28. februar 2014. 
 
8. Gilde. 
 

Mandag den 25. november holdt vi 
gildemøde i Gildeborgen, hvor 25 
brødre, inklusive et nyt »føl« var 
mødt op. Vi byder Ulrik Petersen 
velkommen i 8. gilde. 
Kaj Bent Hansen bød velkommen, 
og overgav ordet til Jesper Hansen, 
der som følge af sine mange år i de 
kolde nordlige egne, kunne fortælle 
os om samerne, deres kultur og 
ikke mindst den ædle kunst at avle 
rensdyr. 
Samerlandet deles mellem 4 lande, 
Rusland, Finland, Sverige og 
Norge. Samernes antal anslås til at 
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være ca. 50.000 med størstedelen, 
ca. 30.000 i Norge. 
Samerne er en stolt befolkning med 
eget flag og en farvestrålende 
beklædning, der bruges ved festlige 
lejligheder. 
Samerne er et gode for turismen, 
men har også problemer med det 
øvrige samfund, når skove f.eks. 
bliver fældet, går det ud over 
rensdyrenes levevilkår. 
Ren politisk kan det også give pro-
blemer, da samfundet ofte har skif-
tet de samiske sted- og person-
navne ud med nationale navne. 
Rensdyrsamer deles efter, hvor 
mange rensdyr de har, nogle har i 
tusindvis, andre kun nogle få 
stykker. 
Ofte får et barn sit første rensdyr i 
dåbsgave af f.eks. bedstefar. 
Jo flere rensdyr du har, jo rigere er 
du og har ligeledes flere stemmer i 
forskellige afstemninger. 
Vi var jo nord for polarcirklen, og 
Jesper var på besøg hos nogle 
samer en Påske, og Påskemorgen 
var temperaturen minus 35 grader. 
I år 2000 var Jesper med en samer-
familie på tur for at indfange en 
rensdyrflok til vinteren. Det havde 
været en stor oplevelse at få den 
kæmpe flok rensdyr ledt ind i den 
enorme »tragt« af net til indheg-
ningen. 
Kød fra rener og geviret som 
souvenir er det som anvendes, 
medens skindet som fælder ikke har 
den store interesse. 
Rensdyr er meget tillidsfulde, 
færdes gerne på veje og kan give 

pæne buler i bilen. Renens fjender 
er ulve og bjørne. 
Jesper Hansen gav os et godt 
indblik i polar-vildmarken, tak for 
det. 
Herefter stod aftenen på den 
traditionelle november-menu med 
tilbehør. 
Aftenen sluttede med kaffe og vi 
sagde god nat med »Nu er Jord og 
Himmel stille«. 
Næste møde er gildemøde den 12. 
februar 2014.  
 
Vor nytårsgildehal blev afholdt 
fredag den 10. januar i Hasseris 
Kirkes lokaler, hvor vi startede med 
et glas Champagne, og ønskede hin-
anden og vore damer godt nytår. 
Gildemester Ove Samsons gilde-
mestertale handlede om hans jul fra 
barndommen til nutiden, han for-
talte festligt om bl.a. 2 mistede 
tænder og ild i et nisselandskab, 
hvilket ikke faldt i god jord hos 
moderen. 
Henning Toftild holdt 5 min. Sct. 
Georg, hvor han fortalte om datte-
rens (Deres) byggeri, der blev 
reddet af et Polsk håndværker sjak, 
de selv hyrede til en god timeløn. 
Stadsgildemester Eva Lykke 
Madsen sluttede gildehallen med at 
ønske os alle et godt nyt gildeår. 
Ved eftergildehallen var Søren 
Aagaard bordleder, der var dejlig 
mad og vi fik mange gode indlæg 
og morsomme historier. 
En lille gruppe fra Sundby Koret 
bestående af Gildebrødre og af 
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vore damer gav flere dejlige 
sangnumre til bedste. 
Maden blev serveret af Spejdere fra 
Knuden, der også tog sig af opvask 
og oprydning til UG med kryds og 
slange. 
Vort næste arrangement er Gilde-
møde den 12. Februar. 
  
9. Gilde. 
 

Den 11. december afholdt vi et 
hyggeligt julemøde. Vi var desværre 
kun 14 gildesøstre, men vi, der var 
til stede, hyggede os meget med en 
dejlig julemiddag. Ved desserten 
blev der uddelt to mandelgaver, 
med to sidegevinster.  Bente Holm-
bach læste en fin lille julehistorie af 
Johannes Møllehave. Til kaffen var 
der lækre hjemmebagte småkager.  
Vi sang mange dejlige julesange 
omkring det flot pyntede juletræ, og 
til sidst fik alle en julegave. 
 
Den 8. januar 2014 holdt vi 
nytårsgildehal. Vi havde den glæde 
at have besøg af stadsgildemester 
Eva Lykke Madsen, som lukkede 
gildehallen.  
Forinden holdt vor gildemester 
Tove Husum en dejlig gilde-
mestertale som bl.a. indeholdt et 
tilbageblik på begivenheder i 2013, 
som havde budt på både natur-
katastrofer, krig og også Mandelas 
død. Der havde dog også været 
lyspunkter, såsom det at jern-
banebroen over Limfjorden atter 
blev intakt og at man kunne rejse 
med tog gratis i september måned 

mellem Hobro og Frederikshavn. 
Gildeåret i 9. Gilde havde været et 
rigtig godt år, hvor vi havde haft 
mange gode arrangementer og 
havde optaget en ny gildebror.  
5 min. Sct. Georg blev holdt af 
Yrsa Schøtt Jacobsen som mindede 
os om, hvor vigtigt det er, at man 
kan lytte til et andet menneske uden 
at man straks i sit hoved forbereder 
et svar, en løsning eller sågar »tager 
historien selv«.  Det er vigtigt, at 
man lytter til, hvad mennesker, der 
har noget på hjerte, siger til os. Yrsa 
ville øve sig i at lytte mere i frem-
tiden og mente, at hun fik travlt 
med at lære dette. I parentes 
bemærket var vi flere der mente, at 
vi fik ligeså travlt. 
Inden vor stadsgildemester lukkede 
gildehallen fik vi overbragt stads-
gildeledelsens ønske om et godt 
nytår og en tak for udførte arbejder 
i 2013 og ønsket om at det gode 
samarbejde må fortsætte i 2014. 
Ved eftergildehallen var vi alle 
udstyret med festlige nytårshatte, 
hvilket gav anledning til at vor 
webmaster Kirsten Larsen Holm 
ønskede at fotografere os 2 og 2 
bag en flot »guldramme« – et 
hyggeligt påfund! 
Da der var to gildesøstre der havde 
»rundet« i december, blev der ved 
bordet sunget fødselsdagssang og 
der blev råbt et tjikker likker for alle 
de der havde haft fødselsdag i 
december måned. Af 23 fremmødte 
var der 9, der modtog denne 
hyldest. 
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Næste arrangement er gildemøde 
den 6.februar 2014. 
 
10. Gilde. 
 

Vores årlige nytårstravetur løb af 
stabelen den 5. januar, hvor vi star-
tede ude ved vandrerhjemmet og 
gik langs med fjorden ind mod 
byen. Da vi kom til Fjordbyen, 
havde vi en god oplevelse fordi vi 
blev nemlig inviteret ind i et af hu-
sene og fik en fin orientering om 
Fjordbyens historie, og ikke mindst 
mange sjove historier om de som 
byggede husene og deres beboere 
gennem tiden.  
Vi fortsatte gennem byen og kom 
videre til bådehavnen, hvor »Livø« 
plejer at ligge. Leo Kjær fortalte her 
om Bådelauget, og vi fik et kik ind i 
hans værksted. Videre gik turen til 
det nedlagte Limfjordsværft, hvor 
»Livø« ligger til reparation. Turen 
sluttede på »Kystens Perle« med lidt 
fortæring ovenpå strabadserne. Det 
var en rigtig hyggelig tur. 
 
 

Den 7. januar 2014, bød gilde-
mester Annie Sperling os velkom-
men til nytårsgildehallen. I sin tale 
kom hun bl.a. ind på nogle mar-
kante ting som 2013 vil blive husket 
for, ikke blot herhjemme, men 
rundt i verden, hvor katastrofer 
som tyfonen på Filippinerne, byg-
ninger som styrtede omkuld i Bang-
ladesh, krige og demonstrationer, 
som kostede mange mennesker 
livet. 2013 vil herhjemme bl.a. blive 
husket som året hvor danske 

soldater trak sig ud af Afghanistan, 
for konflikten ved indførelse af nye 
arbejdsregler mellem undervisere 
og regering, for opførelsen af en 
stor-moské i København og for en 
ung poets opgør med sin opvækst i 
et parallel-samfund. Vi lærte også 
nye danske ord som: bededame, 
phablet, fremdriftsreform, selfie og 
øvdage. Sproget udvikler sig og 
måden vi kommunikerer på ændres. 
I dag står vi på spring ind i en it-
verden, som indebærer uanede 
muligheder for vores børn i under-
visningen, og er det mon en udvik-
ling vi skal være bekymrede for? 
Efterfølgende hørte vi »Tørfisk« 
fremføre sangen med tekst af bis-
kop Henning Toft Bro: »Lev dit liv 
mens du har det«. Til juni får vi 
besøg af vores norske venskabs-
gilde. 2014 er 200 året for ophævel-
sen af det dansk/norske tvillingmo-
narki og underskrivelsen af Eids-
voll-erklæringen, som gjorde Norge 
selvstændigt (- omend i union med 
Sverige indtil 1905). Det vil blive 
fejret den 17. maj.  
Lis Andersen overbragte Stads-
gildets nytårshilsen. Niels Voss 
Hansens 5 min. Sct. Georg havde 
»tiden« som omdrejnings-punkt, og 
han sagde bl.a.: »Da jeg var i 
30’erne syntes jeg 65 år lød som 
flere menneskealdre frem, men nu 
hvor jeg snart er 68, synes jeg det 
kun er et øjeblik siden, at jeg 
engang ved en gildehal sagde, når 
jeg blev 65, så kan jeg vel bruges 
som post på et spejderløb.« Tiden 
går lige så umærkeligt, men ind 
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imellem griber noget ind i ens liv. 
Vi mister forældre og så er vi den 
ældre del af familien. Det giver nyt 
liv, når man er så heldig at få 
børnebørn. Men snart er tiden gået, 
hvor man leger og læser for dem, 
og de er pludselig teenagere. Man 
skal bruge tiden godt, og tænke 
positivt, tage sig selv i nakken og 
koncentrere sig om de lyse sider. 
GM Annie Sperling ønskede os alle 
et lykkebringende nytår, hvor vi står 
sammen om at gøre vore timer 
sammen lyse og glade og med stor 
respekt for hinanden. 
Vores næste arrangement er gilde-
møde den 10. februar 2014. 
 
11. Gilde. 
 

Torsdag den 12. december afholdt 
vi vort traditionelle julemøde. Vi 
blev modtaget af arrangerende 
gruppe mere eller mindre klædt i 
rødt. 
Der var julestemning, julehygge og 
julemad ved de flot pyntede borde, 
hvorfra hele 3 gildesøstre kunne gå 
med en flot dekoration, vundet i 
mandelgave.  
Derefter var der dans omkring det 
smukt pyntede juletræ, inden vi 
satte os ved kaffen og dertil 
hørende juleknas. 
Aftenens underholdning var to ud-
fordrende quiz, der blev behørigt 
honoreret med gaver for rigtige 
svar. Derefter læste Gitte Møller 
Nielsen juleevangeliet i Johannes 
Møllehaves udgave. 

En hyggelig aften, der sendte alle 
hjem med lidt ekstra julestemning. 
Vort næste arrangement er gilde-
møde den 27. februar 2014.    
 

Nytårskur 2014 
 

Solen skinnede ind af de store 
vinduer, da Aalborg Stadsgilde 
holdt Nytårskur i kirkesalen under 
Hasseris kirke.  Rigtig mange gilde-
brødre, ledsagere og gæster var 
mødt op for at byde det nye år 
velkommen.  
11. Gilde, der stod for det praktiske 
arrangement, havde frembragt en 
lækker buffet og der var dejlig 
stemning, god snak og hygge hele 
eftermiddagen. 
Efter spisningen var der fremra-
gende underholdning, med herlig 
sang af Marie Juul Sørensen, ledsa-
get af sin pianist.  
Eftermiddagen sluttede med udde-
ling af Sct. Georgs Prisen, som 
 

   

Stadsgildemester Eva Lykke 
Madsen overrakte til Henrik Juel 

Dyhrberg, ledsaget fru Anne, begge 
fra Nørresundby spejderne. 

 

Ligeledes overrakte stadsgilde-
mesteren en donation på kr. 
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14.000,- til KFUM spejderne i 
Aabybro. 
På fotografiet ses selve overrækkel-
sen og de to repræsentanter:          

 
 

Anders Jensen og Per Nielsen 
der, ligesom Henrik Juel Dyhrberg, 
pænt takkede Sct. Georgs Gilderne 
i Aalborg for Prisen og donationen. 
 

Kulturlauget 
 

Efter Helle Stenild havde budt vel-
kommen til vort julemøde den 3. 
december, nød vi en dejlig jule-
menu og sang nogle glade sange. 
Curt fik sin julegave med tak for 
året, der snart er gået. 
Så var det tid at danse om juletræet 
og synge de dejlige salmer. Derefter 
gik vi ind til kaffen, de hjemme-
bagte småkager og chokolade. 
Snakken gik livligt, men så var det 
tid at få pakker. Dog skulle der 
arbejdes lidt for det. Alle havde 
betalt 20 kr. og så havde bestyrelsen 
købt gaver.  
Der var lavet en del spørgsmål om, 
hvad Kulturlauget havde beskæf-
tiget sig med i 2013. Medlemmerne 
synes, det var lidt svært, det var så 
længe siden - men efterhånden som 
nogen gættede spørgsmålene, måtte 

de tage en gave. Der blev grinet og 
snakket meget, og alle fik en pakke. 
Senere blev der læst en julehistorie 
og til sidst sang vi »Dejlig er Jor-
den«. Laugsmesteren sluttede med 
at ønske alle en glædelig jul og et 
godt nytår. 
Næste møde er teatertur den 6. 
februar 2014. 
 

Sangerlauget 
 

Om aftenen den 3. december 
startede vi med at synge Musik skal 
der til og det blev optakten til en 
hyggelig sangaften i julehyggens 
tegn. 
Vi lagde ud med Decembersangen 
og for rigtig at komme i julestem-
ning inden det meget flotte juletræ 
skulle pyntes, sang vi Julen har 
bragt velsignet Bud. 

 
 

Smukt pyntet bliver træet midt-
punkt for de gamle traditionsrige 
julesange/- salmer, og vi sang fire 
af dem og sluttede med Glade Jul. 
Palle Bjørnstrup fortalte, traditi-
onen tro, et gammelt juleeventyr fra 
1947, og så var der dømt, kaffe-
pause.  
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Efter pausen var det tid til at spille 
banko, med fine gevinster. Skriben-
ten var heldig at få banko 3 gange, 
men desværre havde en anden 
gildebror også banko på nøjagtig de 
samme numre. 

 
 

Dette lille problem blev løst ved 
lodtrækninger. De første to gik 
skribenten imod, men endelig den 
tredje lodtrækning gav gevinst. 
Vi sluttede en hyggelig aften med 
Nu er Jord og Himmel stille. 
Laugsmester Margrethe Hansen  
sagde tak for i år og ønskede alle en 
glædelig jul. 
Næste sangaften er den 26. februar  
2014. 
 

 
 
 

 
 

Polle er død. 
Mandag morgen den 25. november 
2013 indløb meddelelsen om, at 
»Polle« Poul Christensen 5. gilde, 
var sovet stille ind natten mellem 
søndag og mandag.  
Polle fik, efter eget ønske, lov til at 
komme hjem fra plejehjemmet, og 
han gik bort derhjemme, omgivet af 
sine kære. Polle blev 91 år, så det er 
et langt liv, der hermed er slut. 
Polle var oprindelig spejder i Jens 
Bangs trop, og han var i mange år 
en stor hjælp dels i troppen, dels i 
Aalborg Kolonne, som det hed 
dengang.  
Mange husker sikkert Polle i for-
skellige sammenhænge. Da Jambo-
retterne i sin tid startede i Rold, var 
Polle også med, og her stillede han 
op, først ved feltkøkkenet og siden 
ved det murede køkken på Jambo-
rettepladsen, iført flot kokkeuni-
form. Polle var også med da Aal-
borg Kolonne sidenhen købte 
Rosenholt ved Dronninglund og 
lavede det om til spejdercenter. Her 
var Polle med sin elektriker 
baggrund en stor arbejdskraft ved 
ombygningen, og han var også 
med, da 5. gilde efterfølgende byg-
gede rafteladen på Rosenholt. 
Polle var jo ungkarl i mange år, og 
der var mange, der ikke troede, at 
han nogensinde skulle blive gift, 
men som Ole Max fortæller, så 
sprang bomben en påske på Ma-
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dumsøhus, hvor han lavede mad 
sammen med Polle til en Primi- 
Rover-aktivitet. Her fortalte Polle 
den næstsidste dag, at han skulle 
giftes med Anna. Anna var dengang 
bagerjomfru hos Holle, og her 
havde Polle nok gået og kigget 
hende ud, da hans daværende 
arbejdsplads var i Gravensgade. Så 
der blev holdt »polterabend«, festen 
ville næsten ingen ende tage. 
Selvfølgelig kom Polle i Spejder-
gildet – 5. gilde. Også her var Polle 
en trofast og flittig gildebroder, (så 
længe kræfterne rakte). Der har 
været deltagelse i Vesterhavsmarch, 
div. loppemarkeder, Nabo i Nød 
o.m.a., for ikke at tale om med-
virken som post på utallige spej-
derløb. Polle kunne og ville gerne 
medvirke, og han deltog i gildets 
aktiviteter stort lige til det sidste. 
Gennem mange år var Polle Herold 
i gildet, for han ønskede ikke at 
komme i gildeledelsen. En anden af 
Polles store fritidsinteresser var 
Hjemmeværnets Tamburkorps. Her 
var han i mange år en flot 
trommeslager.  
Efter mange år som Overmontør 
hos el-firmaet Dahl Jensen, blev 
Polle ansat hos Cold Stores på 
havnen, hvor han også var i en 
årrække. Sine sidste arbejdsår 
udførte Polle hos Hjemmeværnet, 
hvor han bl.a. fik kørekort, så han 
kunne køre for Obersten, i flere år 
var det Knud Østergaard. 
Polle var et fint og retlinet men-
neske, generelt set glad og med god 
humoristisk sans, men ingen skulle 

tage fejl af, at han også havde en 
mening om tingene, og at han 
kunne udtrykke den. 
Det er en af »de gamle spejderege«, 
der nu mangler i Spejderskoven, og 
et stort hul i rækken af brødre i 5. 
gilde. Vi kan kun sige tak, og glæde 
os over at Polle blev et langt og 
godt liv forundt, ikke mindst sam-
men med Anna og de 2 døtre Lene 
og Jette, og så børnebørnene. 

 

Æret være Polles – 
Poul Christensens minde. 

Ole Max Müller og Palle Bjørnstrup 
5. Sct. Georgs Gilde – Aalborg. 

 

 
 
8. gilde har mistet en skattet gilde-
broder.  Den 20. december døde 
Kaj (Papir) Aage Hansen på 
hospice, efter nogen tids skran-
tende helbred, 86 år gammel. 
Kaj blev optaget i gildebevægelsen 
den 9. oktober 1951, 24 år gammel. 
I 1958 var Kaj medstifter af 8. 
gilde, og nu den sidste af de oprin-
delige stiftere. 
I 1961 blev Kaj optaget som 
Ridder. Kaj var gildemester 1981-
1983, og havde forinden bestridt 
øvrige poster i gildeledelsen. Den 9. 
oktober 2011, fejrede vi Kajs 60 års 
jubilæum. 
Sin spejdertid havde Kaj i Kong 
Hans Trop. 
Kaj var en meget hjælpsom og 
trofast gildebroder. Hans unikke 
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venskab i trekløveret Ove (Sniller) 
og Finn (Fus), der ligeledes er 
afgået døden indenfor de seneste 2 
år, var eksemplarisk. Sammen med 
ovennævnte venner var Kaj med til 
i rigtig mange år at bemande »Midt-
vejs« på Vesterhavsmarchen, lige-
som de var god arbejdskraft ved  
etablering og afslutning af Ryå-
Sejladsen. 
 

8. gilde har med Kaj mistet en  
aktiv og hjælpsom Gildebroder. 

 

Æret være Kaj Hansens minde. 
Bent Jensen 

8. Sct. Georgs Gilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 19.01.2014.  
Dødsfald 

5. gilde: Poul (Polle) Christensen, 
Vesterbrogade 4B, 9400 

Nørresundby. Død 25.11.2013. 
8. gilde: Kaj (Papir) Aage Hansen, 

Benediktevej 9, 9000 Aalborg. 
Død 20.12.2013. 

Optagelse 
12. gilde: Minna Krægpøth, 

Theisensvej 2 1. th.,  
9400 Nørresundby. Tlf. 2894 9014 

Optaget 26.10.2013. 
Anni Andersen, Bondropsgade 9 A, 

9400 Nørresundby. 
Tlf. 8238 4010/2537 2200 

Optaget 23.01.2014. 
 

Udmeldelse: 
1. gilde: Bodil Vestergaard, 

Pr. 31.12.2013. 
10. gilde: Poul Særmark-Thomsen, 

Pr. 08.01.2014. 
 

Adresseændring: 
12. gilde: Alice og Jørgen Strange, 

Elmelunden 19, 9260 Gistrup. 
 

Tlf.nr.ændring: 
1. gilde: Carl Emil Heidemann, 

4056 5413. 
9. gilde: Jette Heidemann, 

3062 6791. 
12. gilde: Allan Thrysøe Thomsen, 

2526 6456. 

E-mail ændring: 
12.gilde: Knud Erik Berg, 

Knud.Berg@mail.dk 
Alice og Jørgen Strange, 

Ajstrange123@gmail.com 
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 1. januar 2014 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (5)       (5) 
1. 26 19 7 0 26 
2. 27 15 12 0 27 
5. 17 10 6 0 16 
6. 31 12 19 0 31 
7. 19 5 12 1 18 
8. 32 7 22 2 31 
9. 27 18 8 1 27 
10. 34 21 12 0 33 
11. 43 25 17 1 43 
12. 24 8 10 7 25 

I alt 280 140 125 12 277 
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FØDSELSDAGE I 
FEBRUAR: 

Dato:                               Gilde: 
01. Inga Berg                              12. 
03. Alice Strange, 75 år             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, 80 år                6. 
15. Per Sander, 70år,                  5. 
15. Anny Bramsen, 70 år            9. 
 
 
 

JUBILÆUM 
Den 28. februar har  

Sven Orla Rasmussen, 7.gilde, 
50 års jubilæum. 

 

 
 

ET STORT 

TIL LYKKE 
TIL FØDSELARERNE OG 

TIL JUBILAREN 

DET SKER I  
FEBRUAR: 

Dato:                                     Gilde: 
03. Gilderådsmøde         2. 
04. Gildemøde                              6. 
05. Væbnerorientering II          SGL 
06. Gildemøde                              9. 
10. Gildemøde                            10. 
11. Gildemøde                              2. 
12. Gildemøde                              8. 
13. Væbnerorientering III        SGL 
13. Gildemøde            Løgstørgildet 
13. Besøge Løgstør  Fjerritslevgildet 
18. Gildemøde                              5. 
19. Gildemøde                              1. 
24. Thinking Day                        12. 
26. Sangaften               Sangerlauget 
27. Gildemøde                            11. 
28. Gildehal                                  7. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

19



Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
 

Stadsgildemester: 
Eva Lykke Madsen, 

Skodsborgvej 37, 9270 Klarup. 
Tlf.: 9831 7578. 

e-mail: evalykkem@gmail.com 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes,  

Carl Klitgaardsvej 23, 2'tv, 
Tlf.: 9837 1962. 

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen,  

Dronningensgade 7,st. 
9400 Nørresundby. Tlf.: 9827 1351. 
e-mail: lisavandersen@gmail.com 

 

Distriktets Internationale Sekr. 
Pt. Ubesat. 

 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Preben Nielsen, Møgelbjergvej 26, 

9310 Vodskov. Tlf.: 9829 3622. 
e-mail: alm.pvn@stofanet.dk 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Redaktør: 

Erik S. Messmann, Græsvangen 20,  
9800 Hjørring.  Tlf.: 8819 5030. 

Mobil: 2241 1840 
e-mail: messmann@stofanet.dk 

 

Distriktets webmaster: 
Per Sander, Tingvej 50,  

9380 Vestbjerg. Tlf. 9829 6223. 
e-mail: sander@tdcadsl.dk 

 

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

 

Distribution af Gildeposten: 
SGK Lis Andersen, 

Dronningensgade 7 st,  
9400 Nørresundby. Tlf.: 9827 1351. 
e-mail: : lisavandersen@gmail.com 

 

Annoncer: 
  Henvendelse til redaktøren. 

 

Deadline for marts/april 2014: 
tirsdag den 18. februar 2014  

kl. 18.00. 
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UGGERLY INSTALLATION A/S · Assensvej 5 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 98 13 88 88

Tal med 
en bank, der 
forstår dig



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

GARANT AALBORG
Gardin Eriksen Tlf. 98 79 11 22 
Senge Eksperten Tlf. 98 18 27 00 

www.garant.nu

Tæppe Eksperten Tlf. 98 18 58 33
Hobrovej 347 · 9200 Aalborg SV

TÆPPER – TRÆGULVE – KLINKER – LINOLEUM – VINYL – GARDINER – SENGE

Aalborg Ny Begravelsesforretning
Danmarksgade 5 A, 9000 Aalborg

 www.aabn.dk    Tlf. 72 11 81 55 www.aanb.dk

HANNA VIG

KIRSTEN HEDE

SIGNE NYGAARD

JETTE NIELSENJETTE NIELSEN

- Når kun det bedste er godt nok

Vi træffes altid på telefonen
Vi kommer overalt

- uden ekstra omkostninger 

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

Begravelse fra
kr. 7.990

Inkluderet i denne pris er
honorar, kiste, sengelinned,

kistepynt (årstidens blomster), 
1 rustvognskørsel indtil 15 km

KIRSTEN HEDE SIGNE NYGAARD

JETTE NIELSEN SØREN THOMSEN




