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Aalborg Distriktsgilde 
 

afholder 
 

DISTRIKTSGILDEHAL  
MED RIDDEROPTAGELSE 

 

torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.00 
 

i Helligåndsklosteret, Adelgade, Aalborg, 
 

med optagelse af 
 

Jesper Hansen, 8. 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 
e-mail: lisavandersen@gmail.com 

 

Senest fredag den 27. februar 2015. 
 

Menu ca. kr. 100,- 
Drikkevarer til de sædvanlige Gildeborg-priser. 
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 1. januar 2015 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 24 18 6 0 24 
2. 24 14 10 0 24 
5. 16 10 7 0 17 
6. 31 14 17 0 31  
7. 18 5 13 0 18 
8. 29 7 22 1 30 
9. 27 18 9 0 27 
10. 32 19 11 0 30 
11. 38 22 15 1 38 
12. 23 8 9 5 22 

I alt 262 135 119 7 261 
 
 

- o 0 o - 
 
 

 

Redaktør/Pr-sekretær 
Til Gildeposten, som i meget nær fremtid udkommer digitalt, søger Aalborg 
Distriktsgilde herved en redaktør/Pr-sekretær til opsætning af Gildeposten, 
inden den placeres på Aalborg gildernes hjemmeside. 
Stillingsbeskrivelse kan fås hos nuværende redaktør/PR-sekretær Erik 
Messmann på tlf. 2241 1840 eller e-mail: messmann@stofanet.dk. 
Erik Messmann vil stå til rådighed med råd og dåd for den nye redaktør, 
ligesom elektronisk og skriftligt materiale vil blive udleveret.  
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 

Ansøgning sendes til stadsgildemester Flemming Hansen, 
e-mail: flemming@hansen.li 
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1. Gilde. 
 

I skovens dybe stille ro. Nej ikke 
helt. For rundt om Store Øksø lød 
der lørdag den 6. december glade 
stemmer fra mange gildebrødre og 
ledsagere. 1. Gilde havde forlagt ju-
leturen til Rold Skov med en tur 
rundt om søen. 
En lille pause med en hjerte-
styrkning bød også på fortælling 
om søen. Mester Peter Jensen 
fortalte om Store Øksø. Hvor stor, 
hvor dyb. Hvilke fisk der lever i 
søen. Men også at der på stedet 
havde været et hestebad, hvor man 
kunne lade hestene gå ud i søen og 
bade. 
I den anden ende af søen var det nu 
menneske vinterbadere, der nød 
den dejlige sø. 
Flot vejr. Idyllisk. Kun et tvivlsomt 
IC4 tog på banelegemet ledte 
tanken hen på hverdagens besvær-
ligheder. 
Efter gåturen var vi i Mosskov 
Pavillonen, hvor man indtog en 
aldeles pragtfuld buffet. Således 
rustet, kunne vi ønske hinanden en 
glædelig jul. 
Vores næste arrangement er gilde-
møde den 26. februar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gilde. 
 

Den 12. november holdt vi et 
meget utraditionelt gildemøde.  
Vi skulle i »biffen«, og det betød at 
der i Gildeborgen blev vist filmen 
»Den skaldede frisør.«  
Det forgik med både popcorn og 
slik og i en speciel biograf, hvor der 
bagefter var et stykke mad og tid til 
at drøfte filmen.  
Vi overvejer om »biografturen« skal 
blive tradition. Det var i hvert fald 
en god oplevelse.  
 
Den 4. december holdt vi julemøde, 
præget af store traditioner. Under 
middagen læste Birthe Agerhus højt 
fra Peters jul.  
Efter vi havde spist sammen og i de 
sidste skefulde af ris alamanden 
fundet mandelen, gik vi om det 
smukt pyntede juletræ og sang 
julesalmer. Rita Koch læste herefter 
juleevangeliet fra en anderledes 
men smuk udgave af de bibelske 
tekster. 
Så spillede vi om de medbragte 
gaver og efter spillet bredte sig åh 
og ih efterhånden som pakkerne 
blev pakket op.  
Så er julen startet - Glædelig jul og 
godt nytår til alle gildebrødre.  
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Vores næste arrangement er gilde-
møde den 16. februar. 
 
5. Gilde. 
 

Den 11. december holdt vi vort 
julemøde i Gildeborgen, med 
gildets brødre og ledsagere. 
Vi var 25 deltagere og startede med 
en dejlig julefrokost.   
Der var bankospil, og alle havde en 
gave med. 
Efter dette var der tid til hygge med 
kaffe/the, samt lagkage og små-
kager. 
Det var en rigtig god aften. 
Gildemesteren afsluttede mødet 
med opfordring til at deltage i 
gildets arrangementer. 
Vort næste arrangement er gilde-
møde den 10. februar 2015.  
 
6. Gilde. 
 

Onsdag den 10. december holdt vi 
julemøde. Nissefar samlede de 
medbragte gaver fra de 26 frem-
mødte ind i sin sæk.  
Bordet var pyntet med kristtjørn og 
flotte stjerner, som også fungerede 
som bordkort. Der var mandelgave 
til hvert af de 3 borde. 
Bordlederen ledte os godt igennem 
middagen. Ingrid læste et brev fra 
SOS børnebyen om vores barn Vic- 
toria i Estland. Nu var det tid til 
juletræet, hvor der blev sunget de 
dejlige julesange, - og så var kaffen 
klar.  
Medens kaffe/te med hjemmebagte 
småkager blev indtaget, blev en 

anderledes bankoplade delt ud. 
Nemlig et juletræ med plads til 14 
forskellige tal som man selv 
bestemte. Nissefar delte så pakker 
ud som bankoråbene lød. Marianne 
læste fra Halfdan Rasmussens 
»Julekalender for voksne«.  
Aftenen forløb som altid i rigtig 
hyggelig stemning og vi sluttede 
med at synge »Dejlig er Jorden«. 
 
Mandag den 5. januar 2015 afholdt 
vi NYTÅRSGILDEHAL i Gilde-
borgen. I Gildehallen blev Bente 
Thomsen fejret og på landsgildets 
vegne, overrakte stadsgildemester 
Flemming Hansen 50-års gildenålen 
til jubilaren, ligesom han udtrykte 
stadsgildeledelsens nytårshilsener til 
6. gilde. 

Ingelise Back holdt 5 minutters Sct. 
Georg og Ingrid By læste gilde-
loven. Jørgen Orlien overrakte 
Bente gildets gave, et flot tørklæde 
med gildemotiver fra Norge. I 
gildemestertalen kom Jørgen ind på 
gildernes start i 1933 og stiftelsen af 
den internationale gildebevægelse. 
Gildesymbolet der først var Sct. 
Georg og dragen i en lilje blev, da 
symbolet skulle være internationalt, 
en sammenkædning af drengenes 
franske lilje og pigernes trekløver i 
farverne rød og hvid, som i det 
danske flag.  
Efter gildehallen bød Ingrid By på 
et glas kølig hvidvin i anledning af 
din kommende runde fødselsdag. 
I eftergildehallen var jubilaren 
Bente »stjerne for en aften«.  
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I den anledning bar alle en eller 
flere stjerner som adgangstegn til 
festen, ligesom bordet var pyntet 
med stjerner.  
Som bordleder styrede Kirsten 
Tolstrup aftenens forløb. Talerne 
kom ind på Bentes mange positive 
egenskaber og de mange opgaver 
hun har udført i gildet.  
Bente takkede gildet for de mange 
dejlige oplevelser hun havde haft i 
de halvtreds år og nævnte en del af 
dem.  
Vi havde den glæde at Erik Mess-
mann og hans søn Henrik deltog i 
aftenen. Erik holdt en flot tale på 
rim til Bente og gildet, og takkede 
for de mange besøg og hilsener, 
som både han og Kiss har modtaget 
under deres fravær i gildet, det 
sidste halve års tid. 
Vores næste arrangement er gilde-
møde den 5. februar. 
 
 

 

7. Gilde. 
I oktober holdt vi gildemøde med 
besøg af N.H. Lindhardt, ejer af 
Aabybro Mejeri. Vi havde inviteret 
andre gildebrødre til at deltage, men 
desværre blev det kun til to ekstra 
fra 6. gilde.  
N.H. Lindhardt fortalte om sin 
familie og sit liv som mejerist. Der 
blev fortalt med en gejst og et 
humør, så latteren gentagne gange 
lød i stuen. At gengive det hele her, 
er slet ikke muligt, men lidt skal der 
refereres.  
Lindhardt fortalte, at han er uddan-
net i Ingstrup, og siden har været 
ansat på mejerier i Hillerød, Eng-
land, Island, Australien og Pakistan, 
for at ende i Aabybro. 
Der er kun to bøger, man har brug 
for i sin tilværelse, det er Frk. 
Jensens Kogebog og Biblen, og at 
de supplerer hinanden ret godt. 
Iflg. Lindhardt, er der ingen tvivl 
om, at mejerister er nævnt flere 
gange i biblen. Det kom også frem, 
at elektrikerne mener, at de var de 
første på jorden, da det var dem der 
tændte lyset, men Lindhardt mener 
det var socialdemokraterne, - »I 
begyndelsen var alt kaos…«. EFG 
skulle også betyde »Evnesvages 
første grundkursus«.  
Dansk smør blev langt tilbage i 
tiden også brugt til mastesmørelse, 
så skibene ikke knagede så meget i 
stormvejr, men det er siden blevet 
verdens bedste smør. 
Der blev fortalt om de mange 
forskellige produkter som er  
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udviklet i samarbejde med syge-
huse, diætister, forskere og ganske 
almindelige mennesker. En meget 
vellykket aften, hvor der også blev 
serveret is til kaffen. 
Vores næste arrangement er gilde-
møde den 17. februar.  
 
9. Gilde. 
 

Den 8.december holdt vi vores 
julemøde. Det plejer at være et 
aftenmøde, men har, som en prøve 
denne gang, holdt det som et 
eftermiddagsarrangement. 
Der var stort fremmøde, og alle 
hyggede sig med snak, julehistorie 
som var fortællingen »Peters Jul«, 
gendigtet af Piet Hein og læst af 
Elsebeth Korsbæk, dans om det 
smukke juletræ, gløgg, slik, kaffe og 
snak igen. 
Der er jo mange aktiviteter i 
december måned, så denne udgave 
kan sagtens blive en fin tradition, 
som mange kan deltage i. 
 
Den 7. januar 2015 holdt vi 
nytårsgildehal. Vi havde den glæde 
at have besøg fra stadsgildet af 
SGK Lis Andersen, som holdt en 
fin tale til os i gildehallen. 
Før den fejrede vi Yrsa Jacobsens 
40 års jubilæum. Vores gildemester 
talte til Yrsa og gav hende en 40 års 
nål i guld. Det er første gang, og 
måske eneste, vi har set en 40 års 
nål. Den er meget smuk, og Yrsa 
var meget glad og rørt over at få 
den. 

Gildemester Tove Husum holdt en 
dejlig nytårstale, som omhandlede 
det, at vaske tavlen ren og begynde 
på en frisk i 2015. Hvert år, er 
uanset hvordan det går, et år hvor 
den enkelte har sin egen personlige 
historie. 
Nytåret er både årets sidste og 
første fest, hvor mange af os gør 
status over året, der er gået, og om 
det har givet os erfaringer, vi kan 
tage med ind i det nye år. Vi taler 
også meget om nytårsfortsætter, 
som sikkert er ønsker, vi har haft i 
flere år.  
Tove talte videre om finanskrisen. 
Når vi er fråsende et sted, må vi 
spare andre steder. Hvad sparer vi 
så på? Er det f. eks. tiden og 
omsorgen for dem, vi holder af? 
Tove tror det ikke, for tusindvis af 
danskere bruger fritid, engagement 
og masser af kræfter på frivilligt 
arbejde for andre, ligesom motion 
står i højsædet hos mange. 
Den frivillige indsats skaber masser 
af glæde. Vi oplever også selv lige 
så megen glæde ved at mærke, at vi 
gør en forskel som betyder noget 
for andre. 
Hvad oplevede vi så ellers i 2014? 
Ude i verden er der fortsat krig og 
ufred, fly er faldet ned, og ebola 
hærger i Afrika og har kostet mange 
menneskeliv. 
Her i landet, var det navnlig de 
mange arbejdspladser, der lukkede. 
Vejret var i januar plaget af 
voldsomt snevejr, med mange 
skader til følge. 
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Midt i vintervejret havde vi dog 
noget der overskyggede dette, 
nemlig forberedelserne til vores 50 
års gildejubilæum den 5. marts. Vi 
havde en rigtig god fødselsdag, der 
blev holdt over to gange. Vi havde 
mange gæster til vores reception, 
der blev holdt på selve dagen, og så 
holdt vi vores private gildefest om 
lørdagen, som også blev en dejlig 
oplevelse. Tove sagde, at vi kan 
være stolte over, at vi stod sammen 
om opgaverne, og over vores gode 
fællesskab. 
Tove sluttede med: Lad os fortsat 
glæde os over de positive ting, og 
bruge det nye år på bedste vis og 
citerede et dejligt nytårsdigt af Piet 
Hein. 
Hanne Hoyer holdt 5 min. over sin 
skolegang på Ryesgades skole. 
Hanne fik allerede 2. skoledag en 
lussing, og det kunne hun huske, og 
hun fortalte meget fængslende om 
mange af de gode og dårlige lærere, 
- nogle var sadister, som hun var 
udsat for i hele skoletiden, så vi sad 
alle med fornemmelse af, at det 
ikke var en dans på roser de 7-10 
år, vi måtte tåle i hver vores skole. 
Der var også mobning den gang – 
men Hannes klasse holder dog 
sammen endnu, til både rejser og 
andre aktiviteter. 
Vi har gildemøde er den 19. 
februar. 
 
10. Gilde. 
 

Gildemesterens nytårstale omhand-
lede nu-et: Så kom vi ind i det nye 

år og da klokken slog 12, blev der 
skålet og kysset, selve skærings-
punktet, øjeblikket – nu-et, der 
hvor man takker hinanden for året 
der gik og ønsker hinanden alt godt 
for fremtiden. Vi siger farvel til det 
gamle år og goddag til det nye. Vi 
er i øjeblikket, vi er i nu-et. Det at 
være i nu-et er en vigtig oplevelse. 
Nogle af os er gode til at opleve, 
sanse, fornemme og deraf finde det 
smukke, det utrolige, det sanselige i 
øjeblikket. Nytåret, det tidpunkt på 
året, hvor vi tænker på urets slag og 
året der gik. Nu-oplevelser frem-
kalder en euforisk tilstand, en slags 
lykkefølelse, men nu-et er også 
flygtigt, nu-et minder os om, at 
tiden går og at sekundviserens stan-
kelben vil overleve os. At vi ikke 
lever evigt. 
Vi har nu tid til at genfinde den 
følelse, til at glæde os over de små 
positive hændelser i hverdagen, vi 
kan tillade os den luksus at være i 
nu-et, en øvelse for mange af os og 
det kan gøre ondt. I disse IT-tider 
er det blevet moderne at være 
nærværende, en del af en god op-
dragelse, at lære vore børn ikke at 
have telefonen tændt under mid-
dagen eller i samvær med andre. 
Det er blevet status at vise nærvær 
og at vise vi er i nu-et. 
Gildemestertalen var kort, den var 
det nu, der nu er gået, men også det 
nu, hvor vi alle var til stede, hvor vi 
her i gildehallen var sammen, hvor 
vores fælles livsanskuelse glimtede 
og hvor vi måske erindrede os de 
nu-er, der har betydet noget for os, 
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de nu-er, som har været med til at 
forme det arbejdsliv, der er forbi 
for mange af os, og ikke mindst de 
nu-er, der nu betyder sammenhold 
i fremtiden.  
Annie Sperling sluttede med Piet 
Hein’s gruk:” Hvis du ængster tiden 
bort, gør du livet tomt og kort, hvis 
du glæder dig ved mangt, gør du 
nu-et rigt og langt”. Med ønsket 
om at vi i 2015 kan samles i mange 
gode nu-er. 
Preben Nielsen repræsenterede 
Stadsgildet med nytårsønsker og 
visioner for fremtiden. 
5 min. Sct. Georg blev holdt af 
Bjørn Mathiassen, som gjorde os 
klogere på, hvad der sker når hjertet 
siger stop. 
Gildehallen bød på dejlig musik af 
Bent Fabricius Bjerre i anledning af 
hans nylige fødselsdag. 
Vores næste møde den 3. februar, 
byder bl.a. på betjening af hjerte-
starter.  
 
11. Gilde. 
 

Vort julemøde indledtes i Vor Frel-
ser kirke, hvor vi blev modtaget af 
sognepræst Allan Graugaard Niel-
sen, der havde lovet at holde en lille 
juleandagt for os. 
Præsten startede med at læse nogle 
få uddrag af »de 9 læsninger«, ind 
imellem afbrudt af fælles salmesang. 
Juleevangeliet blev også læst, inden 
vi sluttede andagten med en salme.               
Herefter gik vi til Gildeborgen, 
hvor der var dækket fine juleborde 
og gjort klar til julemiddag.  

Efter kaffen og hyggeligt samvær, 
dansede vi om juletræet. Vi sluttede 
aftenen med at synge »Dejlig er 
Jorden«, inden vi gik hver til sit 
med en tak for gildeåret 2014! 
 
Der var i år lagt op til en ekstra 
festlig nytårsgildehal i 11. gilde den 
14. januar 2015, idet vi ikke alene 
skulle byde det nye år velkommen, 
men også fejre hele 3 jubilarer, med 
tilsammen 100 års jubilæum! 
I gildehallen indledte gildemester 
Irma Elmer med en genopfriskning 
af gildehallens symboler, på skift 
oplæst af kansler, gildemester og 
skatmester, en fin start på et nyt år!  
Herefter blev de to 25 års jubilarer 
hyldet og fik overrakt 25 års nålene 
af gildemesteren, hvorpå stadsgilde-
mesteren hyldede 50 års jubilaren, 
overrakte 50 års nålen og fortsatte 
med stadsgildets nytårshilsen. 
I gildemestertalen, kom Irma ind på 
året der gik, bl.a. at bøgen der lokalt 
sprang ud allerede i marts, AaBs 
dobbelte guld og Aalborg hånd-
bolds sølv. Videre gennem det 
nationale til det globale, hvor Ebola 
blev nævnt, Nobels Fredspris til 
Malala, den 17 årige pige, der blot 
gerne ville lære noget og derfor blev 
skudt i hovedet. Irma opfordrede 
til, at læse bogen om Malala.  
Herfra gik talen over på glæden ved 
tilværelsen og sluttede med Piet 
Heins digt »om glæden«. 
Lena Kullberg Jakobsen holdt 5. 
min. Sct. Georg med overskriften: 
Balancegang - Alt hvad du gør, er 
dit eget valg! 
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Fra Barndommens fundament, via 
spejdertid med lov og løfte over »de 
10 bud« og kristne værdier, 
påvirkning fra forældre og andre 
rollemodeller, lærte vi at følge vores 
hjerte! Men sommetider må vi 
tænke på os selv for ikke at gå i 
stykker! En BALANCEGANG - 
som er svær, når man skal gøre sine 
valg. 
Som forældre møder man hurtigt 
den svære balance mellem at hjælpe 
og gøre børnene en bjørnetjeneste! 
Senere opstår den svære balance at 
støtte og samtidig lade den unge 
selv tage ansvar. Vi skal hjælpe, 
men også stille krav! 
I kommunalt regi, f.eks. i arbejdet 
med ældre, der efter sygdom eller 
ulykke har svært ved at klare sig 
selv! Når man efter genoptræning 
tager hjælpen fra dem - er det så en 
spareøvelse - eller for at give dem, 
den tabte frihed tilbage!  En svær 
BALANCEGANG! 
På verdensplan har der aldrig før 
været så mange flygtninge. Hvordan 
hjælper vi bedst, uden at gøre en 
bjørnetjeneste?  
Lenas egen morale og konklusion 
på de svære valg og balancegangen i 
den kristne tro, hjælpes på vej af 
troen på engle, ikke nødvendigvis 
de hvide, men en »skytsengel« som 
hele tiden puffer til os i forskellige 
skikkelser. 
Lenas indlæg, sluttede med en dejlig 
sang, skrevet af Chuck Brodsky: 
»We are each others’ Angels«, 
sunget af Katie Geddes, som Lena 
mødte på en rejse i sommer.  

Eftergildehallen blev også en dejlig 
aften, indledt ved smukt pyntede 
borde! Der blev sunget, holdt taler 
og delt blomster og gaver ud!  
En meget flot aften og festlig start 
på året 2015. 
Den 18. februar har vi gildemøde. 
 
12. Gilde. 
 

For andet år i træk afholdt vi 
julebazar, hos Nørresundby spejd-
erne på Lerumbakken, de fire 
advents weekender i december.     
Men al begyndelse er svær, så 
bazaren sluttede dog med et lille 
overskud. Og et er givet; samtidig 
med det kæmpemæssige arbejde, 
der blev lagt i bazaren, så har det 
også været en positiv oplevelse, for 
»overskuddet« var stort på den 
menneskelige konto. Der blev 
gennem de 4 advents-weekender 
arbejdet, hygget og snakket og ikke 
mindst nydt det dejlige samvær og 
samarbejde med spejderne på 
»skrænten«. 
Næste møde er Thinking Day den 
24. februar. 
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Sangerlauget 
 

Årets sidste sangerlaugsaften den 2. 
december var også laugets juleaf-
slutning, tog sin begyndelse med 
kendingsmelodien og December-
sangen. 
Som skik og brug nu engang er, 
blev det flotte juletræ pyntet og det 
blev meget smukt. 
Arne var udset til at fortælle et 
juleeventyr. Det blev Gustav Wieds 
muntre eventyr »Glade Jul, dejlige 
Jul«, et eventyr om en mands 
mareridt om en gæld på 70 kroner. 
Efter dansen om det smukke jule-
træ, hvor vi sang flere af de kendte 
gamle julesalmer, var det tid til 
endnu en tradition, ribbenssteg 
med dejlig sprød svær. 
Derefter kom aftenens højdepunkt, 
bankospillet, spændingen om hvem 
der i år skulle vinde den flotte 
hovedgevinst, »Kurven«. 
Endelig på den sidste plade skulle 
hovedgevinsten tilfalde 2 laugs-
brødre, som trak lod. Vinderen blev 
Arne, aftenens historielæser. 
Vi sluttede en hyggelig aften med 
Dejlig er Jorden og ønskede 
hinanden en Glædelig Jul og et 
Godt Nytår.  
Næste sangerlaugsaften er den 25. 
februar 2015.  

 

Kulturlauget 
 

Den 17. december afholdt vi jule-
møde; og det blev en dejlig aften. 
Først satte vi os til de julepyntede 
borde og nød den lækre mad.  
Derefter havde vi en lille 
konkurrence, hvor deltagerne på 
forskellig måde skulle se under 
deres stole, hvor der var sat sedler 
med forskellige spørgsmål. Under 
meget morskab blev de besvaret, og 
alle vandt chokolade. 
Så trængte vi til at få rørt os, og 
dansede nu omkring juletræet og 
sang de smukke julesalmer. 
Alle deltagere havde betalt en 
»tyver« og laugsledelsen havde købt 
gaver, så nu skulle der spilles. Det 
blev meget morsomt, den vilde jagt 
gik, og pakkerne skiftede ejere 
mange gange. 
Derefter gik vi ind i dagligstuen, 
hvor kaffe, småkager og chokolade 
ventede. Det var meget hyggeligt, 
og snakken gik livligt. Derefter var 
det tid til en julehistorie. 
Til sidst sang vi »Dejlig er Jorden«, 
og så sluttede Helle Stenild med at 
ønske os alle en glædelig jul og et 
godt nytår. 
Næste gang vi ses er den 24. 
februar, hvor vi skal i teatret i 
Hobro. 
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Den 18. december 2014 fik vi den 
sørgelige meddelelse, at Benny 
(Busser) Kjeldgaard var afgået ved 
døden på Aalborg Sygehus. 
Busser var spejder i Det Danske 
Pigespejderkorps. Busser var sam-
men med sin mand Mads, medlem 
af 10. Sct. Georgs Gilde gennem 38 
år. 
Busser var en sej kammerat, hun 
nød stor respekt i gilderne, hvor 
hun altid var parat til en god 
diskussion og hvor hun havde sine 
meningers mod.  Busser har altid 
været en meget aktiv, positiv og 
glad gildebror, hun var altid parat til 
at hjælpe ved diverse gøremål. Hun 
havde stor betydning for 10. gilde.  
Gennem de sidste år, hvor Busser 
var i dialyse 3 gange ugentlig, blev 
hun ked af det, når mødedatoerne 
og dialysedatoer ikke kunne »enes«, 
hun ville så gerne det hele. 
Gruppemøderne deltog hun altid i 
med stor glæde, selv om det kunne 
være anstrengende for hende.  
Vi i gruppen var glade for, at hun 
var med. Busser glædede sig meget 
til vores afslutning på Villa Vest i 
Lønstrup i maj 2015. Her skulle 
Busser smage gourmet mad, og det 
kunne hun godt lide. Busser har 
altid været god til at servere god og 
lækker mad, hvor de rigtige råvarer 
blev brugt.   
Busser blev syg i 2005, og kæmpede 
siden med svigtende helbred, men 

Busser var sej og havde et ukueligt 
livsmod og det, på trods af mange 
og lange sygehusophold. 
Busser var et familie menneske med 
en stærk karakter.  Hun var meget 
glad for sine og Mads´s fire piger 
og senere også to børnebørn, og 
havde stor omsorg for dem, de 
betød meget for hende og Mads. 
Busser tog livets modgang med 
krum hals, og med stor vilje fik hun 
altid det bedste ud af de modgange, 
det medførte. Vi har altid beundret 
og respekteret Busser for hendes 
vilje og måde at agere på. 
Busser fik lov til at blive 83 år. 
Busser ville livet, hun var ikke klar 
til at afslutte det. 
Vi vil huske Busser, som den 
ihærdige, givende person hun var. 

Æret være Bussers minde. 
Annie Sperling, gildemester og 

Kirsten Bøgh Nielsen, gildekansler 
10. Sct. Georgs Gilde 

 

 
 

Tirsdag den 13. januar døde Svend 
Erik Christiansen stille i sit hjem, 
efter længere tids sygdom. 
Svend Erik blev optaget i 8. gilde 
den 6. januar år 2000, og var alle-
rede fra starten en meget engageret 
og vellidt gildebror.  
Vi lærte ham at kende i Sofiendal 
gruppe, hvor vi var med i grup-
pestyrelsen. Der fandt vi ud af, at 
hans passion for spejderarbejdet 
godt kunne bruges i Sct. Georgs 
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Gilderne, hvor vi jo altid kunne 
finde plads til en ildsjæl som ham. 
Han bestred poster i 8. gilde som 
herold og sidenhen som gilde-
mester, og han og hans hustru 
Benedikte, var som regel at finde på 
forskellige stationer ved de årlige 
Vesterhavsmarcher. Når der var 
opgaver, der skulle løses, kunne 
man altid henvende sig til Svend 
Erik. 
Vi, der i det daglige, det være sig 
privat eller i gilderegi, havde 
berøring med Svend Erik, mindes 
hans store hjælpsomhed og stilfær-
dige lune. Han var en mand, man 
kunne stole på, og samtidig var han 
et meget ydmygt og privat menne-
ske, som vi alle havde det godt 
sammen med. Mange vil huske ham 
som passioneret cyklist og som 
regel i de uundværlige korte bukser, 
han altid iførte sig, når solen kom 
højt på himmelen. 
Som vendelbo var han vel nok lidt 
af en hjemmefødning, der helst ikke 
vovede sig langt fra de hjemlige 
egne, men Benedikte og pigerne, 
Jette og Lene, fik ham for et par år 
siden med ud at rejse; først til 
Athen, og sidenhen til Samos. Det 
var et par rejser, han var glad for at 
have gennemført, og vi andre lagde 
gerne øre til hans begejstrede 
fortællinger. 
De sidste par år var en svær tid for 
den lille familie, Svend Erik havde 
fået forskellige skavanker at slås 
med, men trods det, bevarede han 
sit positive livssyn, og det glædede 
ham meget, da Lene, der bor i 

København, fødte hans første 
barnebarn, en dejlig lille pige. 
Sidst på året fik han desværre den 
værst tænkelige diagnose, og efter 
kort tid måtte vi med stor sorg sige 
farvel til en god ven og gildebror. 
Vore tanker går til Benedikte og 
pigerne. 

Æret være Svend Eriks minde. 
Søren Boelsmand og  

Søren Aagaard Petersen,  
8. Sct. Georgs Gilde. 

 
 

 
På de arrangementer vi indtil nu har 
opslået på Facebook kan vi se, at vi 
når ud til en større kreds, uden at vi 
skal bruge mange kræfter på det. 
Fredslyset kom ud til 122 personer, 
Julemarkedet kom ud til 144 perso-
ner, 2. gildes tombola kom ud til 
135 personer og Stifindertur kom 
ud til 39 personer. 
Og tænk på hvor længe vi har været 
i luften. 
Vi vil gerne bede dig, der er på 
Facebook, om at hjælpe med at få 
arrangementerne ud til endnu flere. 
Det kan du gøre ved at »dele« med 
dine venner. 
Det er også lidt sjovt at se, at af de, 
der »synes godt om«, er 15% af 
kvinderne over 65 år, det samme er 
21% af mændene. Og så siger man, 
at der er ikke mange over 65 år, der 
er på Facebook! 
Selv om du ikke er på Facebook, 
kan du godt se, hvad det er vi sætter 
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op. Vi har nemlig bedt de enkelte 
gilder om at lave et link fra deres 
egen hjemmeside. Det findes også 
på Stadsgildets hjemmeside.  

Kurt Keldorff 
pva. VI SKAL VÆRE FLERE 

 

 
Nytårskur 2015 

 

 Stormen Egon rasede og bølgerne 
gik højt på Limfjorden, da Aalborg 
Stadsgilde holdt Nytårskur, på den 
nye restaurant Sanya, ved siden af 
Musikkens Hus. Rigtig mange 
gæster var mødt op, for at byde det 
nye år velkommen. 
I år var det 5. gilde der lørdag den 
10. januar stod for arrangementet. 
Som noget nyt var kuren henlagt til 
den japansk inspirerede restaurant 
Sanya, med buffet på ikke mindre 
en 16 forskellige varme retter. 

… og snakken går! 
 

Efter spisningen var der et foredrag 
af producer Jens Pedersen, om den 
afghanske dreng Faridullah, som 
modtog en af Vesterhavsmarchens 
donationer. 
Eftermiddagen sluttede med udde-
ling af donationer, og overrækkelse 
af Sct. Georgs Prisen 2014. 

Donationer på i alt 23.500 kr., blev 
fordelt på følgende måde:  
DDS Reden 5. Aalborg 3.500,- kr. 
og De Grønne Pigespejdere 6.000,- 
kr. fik begge bidrag til sommerlejr  
på Spejdercentret Kandersteg i 
Schweiz, mens DDS Nørresundby 
Spejderne fik tilskud på 4.000,- kr. 
til gruppens planlagte sommerlejr 
på Færøerne. KFUM Nørrejysk 
distrikt fik 4.500,- kr. til en stor lejr 
i Lille Vildmose og DDS Jens Bang 
Klanen fik 5.500,- kr., så de ældste 
aktive spejdere kan give divisionens 
juniorer og spejdere en stribe 
ekstraordinære oplevelser på denne 
tid af året, når det, som det hedder i 
begrundelsen, »er lidt svært at holde 
gejsten oppe.« 
Ved Nytårskuren afsløredes også, 
hvem der er modtager af Sct. 
Georgs Prisen 2015, nemlig 
distriktsassistent for KFUM Spejd-
ernes Aalborg Distrikt, Martin 
Holten, og bifaldet var stort, da 
stadsgildemester Flemming Hansen 
begrundede valget af netop ham. 

Fra v. Martin Holten, SGS Klaus 
Cordes og SGM Flemming Hansen. 

 

Stadsgildemesteren understregede 
bl.a. prismodtagerens store engage-
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ment i Flamsted Centret, som i 
Martin Holtens ledertid som 
distriktschef er udviklet til, - som 
stadsgildemesteren sagde, »noget af 
det ypperste.« 
Til Sct. Georgs Prisen knytter sig en 
personlig donation på 3000,- kr., 
men Martin Holten er ikke i tvivl 
om, hvad han vil bruge pengene til. 
»De går selvfølgelig til spejderne«, 
lød hans umiddelbare kommentar. 
Martin repræsenterer i dag det uni-
formerede ungdomsarbejde i Kom-
munens Fritidsudvalg 
Spejderlederne, som hver kunne 
tage en portion af de 26.500,- 
gildekroner med hjem til deres 
respektive grupper, er fra venstre:  
 

Anders Lindemann Madsen, DDS 
Nørresundby. Claus Burgaard, 
DDS Jens Bang Klanen. Modtager 
af Sct. Georgs Prisen 2015 Martin 
Holten KFUM. Mette Pedersen, 
KFUM Nordøstjysk Distrikt. Marie 
Schou, De Grønne Pigespejdere. og 
Lene Staahltoft, DDS Reden. 
I januar 2016 er det 6. Sct. Georgs 
Gilde der skal arrangere Nytårsku-
ren.  
 
 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 18.01.2015. 
 

Adresseændring: 
1.gilde: Poul Sørensen 
Lindholmsvej 42 st.th. 

9400 Nørresundby. 
2. gilde: Tove Müller 

Hellasvej 104, lejl. 8, 9270 Klarup. 
 

E-mail ændring: 
2. gilde: Vibeke Dalsgaard og 

5. gilde: Laust Dalsgaard: 
Sortebaervej5@gmail.com 

6. gilde: Helle Stenild: 
hellest41@gmail.com 

 

Optagelse/Overflytning: 
5. gilde: Pr. 01.08.2014 

Poul Berg Nielsen,  
Kastetvej 31c, 9000 Aalborg. 

Født 02.04.1933 
Tlf. 4031 2073. 

e-mail: poulbergnielsen@gmail.com 
 

Udmeldelse: 
12. gilde: Kirsten Bellur, USA. 

Pr. 01.10.2014. 
 

Dødsfald 
10. gilde: Benny Kjeldgaard 

(Busser) 
Død 18.12.2014. 

8. gilde: Svend Erik Christiansen 
Død 12.01.2015. 
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FØDSELSDAGE I 
FEBRUAR: 

Dato:                               Gilde: 
01. Inga Berg                              12. 
05. Helge Nielsen                         7. 
06. Ruth Christensen                  10.  
07. Leo Nielsen, 85 år              10. 
08. Janne Voss Hansen, 70 år  10. 
12. Ingrid By                                6. 
14. Lilly Olesen                            6. 
15. Per Sander                              5. 
15. Anny Bramsen                        9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DET SKER I   
FEBRUAR: 

Dato:                                     Gilde: 
03. Gildemøde                            10. 
04. Væbnerorientering II          SGL 
09. Gildemøde                              8. 
10. Gildemøde                              5. 
11. Gildemøde                              6. 
12. Væbnerorientering III        SGL 
12. Gildehal                     Fjerritslev 
16. Gildemøde                              2. 
17. Gildemøde                              7. 
18. Gildemøde                            11. 
19. Gildemøde                              9. 
22. Tur på Skansebakken   Stifinder 
24. Thinking Day                        12. 
24. Teatertur i Hobro  Kulturlauget 
25. Sangaften               Sangerlauget 
26. Gildemøde                              1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STIFINDERTUR
SSkanseparken – Nørresundby 

SØNDAG DEN 22. februar 2015, kl. 13.00. 
Vi mødes på P-pladsen ved Skansevej. 

Skansen, som den hedder i daglig tale, er anlagt på 
Sundby Bjerg, Nørresundbys højeste punkt, - 51 meter 
over havet. Vi håber at se mange til en rolig spadse-
retur, kammeratligt samvær, på en forhåbentlig 
solrig dag.  

Se i øvrigt opslag om turen i Gildeborgen 

På gensyn og med gildehilsen 

Finn Christensen             Henning Klausen                Jørgen Orlien
Tlf. 9814 7729 Tlf. 9879 1087 Tlf. 9818 1367

Mobil 2885 8703             Mobil 2078 6177 Mobil 5171 9380
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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: lisavandersen@gmail.com 

 
Distriktets Internationale Sekr. 

Pt. Ubesat. 
 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Preben Nielsen, Møgelbjergvej 26, 

9310 Vodskov. Tlf.: 4231 4354. 
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 2015 
 er onsdag den  

18. februar 2015 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




