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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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IInvitation 
til reception i Gildeborgen 

i anledning af 
9. gildes 50 års fødselsdag 
Onsdag den 5. marts 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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S T I F I N D E R 

 
Drastrup Skov

Søndag den 9. marts 2014, kl. 11.30 
 
 

Drastrup Skov er et stort skovområde, som er købt af Aalborg 
Kommune med det formål at sikre rent drikkevand og skabe et 
rekreativt område. Det er beplantet med løv- og nåletræer, men 
der er også frie græsningsarealer. Terrænet er kuperet og med 
gode gå-stier. Vi kommer forbi en tidligere grusgrav. 

Turen varer ca. 1½ time plus frokost, som nydes undervejs. 
Tilbage på startstedet vil vi nyde vor medbragte te/kaffe. 

 
 

Kørevejledning: fra Aalborg mod syd ad Hobrovej – til højre ad 
Nibevej (den gamle) – i udkanten af Drastrup – til venstre ad 
Drastrup Hedevej (Svenstrup 4 ) – og så er der ca. 600 m. til P- 
plads i højre side. 
 
 

Næste Stifinderture er søndag den 27. april og 
søndag den 25. maj 2014. 

 
 

Med forårshilsen og på gensyn. 
 
Finn Christensen              Jørgen Orlien              Henning Klausen 
  Tlf. 9879 1087            9818 1367                     9879 1087 
  Mo 2885 8703                  5171 9380                     2078 6177 
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1. Gilde. 
 

Vores sidste arrangement i 2013 var 
vores traditionelle juletur (den 7. 
december), som starter ude i det fri og 
ender omkring et veldækket julebord. 
For to år siden blev vi snydt for en 
rundtur på Almen Kirkegården, som 
ligger nord for Kunsten. Turen blev 
da aflyst pga. et vedvarende regnvejr. 
I år var det bidende koldt og stormen 
»Bodil« havde netop forladt os, derfor 
blev turen, med Jørgen Scheving som 
guide, gennemført som planlagt.  
Jørgen fortalte os levende om de 
døde, hvoraf han kendte eller havde 
relationer til ganske mange. For os, 
der aldrig havde været der før, var det 
en særdeles interessant rundtur. 
Frokosten blev efterfølgende indtaget 
i Gildeborgen, desværre var der kun 
14 deltagere, inklusiv fire piger. 
Vore næste arrangementer er gildeting 
den 13. marts og Sct. Georgs Gildehal 
den 23. april 2014. 

5. Gilde. 
 

Om vort gildemøde den 18. februar 
kan man sige, at vi fik en ordentlig 
nostalgisk tur i karrusellen, fordi 3. 
gruppe havde fået den gode ide, at det 
kunne være hyggeligt og sjovt, at  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
genoplive vores karrusel byggeri, og 
rejser med karrusellen. 
For de ikke indviede skal det lige slås 
fast – det er rigtig nok. Tilbage i tiden 
for ca. 30-40 år siden deltog vi først i 
Pinsemarkedet, siden i Aalborgdagene 
med at køre karrusel.  
Det var en gammel karrusel, vi lejede 
ovre ved Hansen i Nr. Uttrup. På et 
tidspunkt ville han sælge den, og i 5. 
gilde talte vi om at købe den, og det 
besluttede vi så at gøre – men ak, den 
var blevet solgt lige for næsen af os til 
Aars Handelsstandsforening. 
Så lejede vi den af dem, vistnok et par 
år, men undervejs opstod ideen om, 
at vi skulle bygge vores egen 
børnekarrusel, og det besluttede vi så 
at gøre. 
Der blev optaget fine film af arbejdet 
med tilblivelsesprocessen, Poul 
Christensen fra gildet, som var 
ingeniør, designede og beregnede 
karrusellen. Mogens der var leder af 
Fjernvarmeforsyningen i Nørresund-
by sørgede for værksted og værktøjer, 
og i gården til Fjernvarmeforsyningen 
blev karrusellen prøvesamlet med 
hjælp af en Unimog med kran, som 
Ole Max havde lånt på sin 
arbejdsplads. Siden blev karrusellen 
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flyttet til Bo Essenbæks lagerhal på 
Kinnerupgård i Vodskov. Henning 
Møller Pedersen forsøgte at få 
fremstillet karruselheste i Afrika, og 
hjemme på sin terrasse fremviste han 
en der var fremstillet dernede. Den 
mindede nu mere om et æsel eller et 
muldyr, og blev kasseret.  
Det medførte så, at vores nye karrusel 
i første omgang kom til at køre med 
gamle heste, som vi lånte i Aars fra 
den gamle karrusel. Senere blev der så 
indkøbt flotte, fyrige heste fra 
Spanien. Palle Bjørnstrup sørgede for 
sponsorer – ja stort set alle gildets 
medlemmer var involveret i projektet. 
At vi så kunne køre rundt med den i 
flere år til flere begivenheder, og tjene 
penge skyldtes i høj Ole Jensen, også 
kaldet Ole Vognmand. Han 
sponserede kørsel til de forskellige 
begivenheder, med en stor sættevogn 
med kran, så vi kunne få rejst søjlen, 
der bar hele karrusellen. 
Palle Bjørnstrup fik også at høre for, 
at han engang på gildets vegne, var 
gået med i et arrangement i Aal-
borghallen, hvor karrusellen skulle 
placeres i foyeren, og det havde 
bestemt været hårdt arbejde at få den 
bugseret derind og på plads. 
Men som tiden gik, måtte vi 
konstatere, at det nok var sjovere at 
fremstille karrusellen, end det var at 
køre med den. Dengang var 
hovedparten af gildets medlemmer 
arbejdsramte, så det var svært også at 
få tid til at køre børnekarrusel i 
dagtimerne. 
Til slut blev det besluttet, at vi ville 
prøve at sælge karrusellen. Palle 

Bjørnstrup solgte den til en mand, 
som han husker vist nok var fra 
Gandrup. Der blev ikke lavet papirer 
på handelen, der forgik helt konstant 
ved, at Palle fik et bundt pengesedler. 
Så derfor har det ikke været muligt, at 
finde personen, for ad den vej at finde 
frem til om karrusellen fortsat har et 
liv, og måtte køre rundt - så at sige.  
Vi kom godt rundt om karrusellen på 
alle måder denne aften, og det var 
lutter gode og sjove minder, der kom 
frem. Kun tankevækkende at mange 
af de brødre, der var med på filmen, 
desværre ikke her mere. Men vi havde 
flere af deres bedre halvdele med 
denne aften, og der var mange 
hyggelige gensyn. 
En særdeles god aften i 5. Gilde, og 
trods vores lidenhed med medlem-
mer, var vi ikke mindre end 27 
samlede denne aften, selvfølgelig med 
hjælp af vores bedre halvdele, som alt 
andet lige må siges at pynte på 
selskabet, når vi er et rent mandsgilde. 
Vores næste arrangementer er 
gildeting den 11. marts og Sct, Georgs 
Gildehal den 15. april. 
 
7. Gilde. 
 

Efter vi havde hilst fanen ved vor 
nytårsgildehal den 21. januar 2014, 
gennemgik ledelsen de forskellige 
symbolske virkemidler, som vi 
anvender. 
I gildemestertalen var der uddrag af 
Dronning Margrethes, statsminister 
Helle Thorning-Schmidts og Ph.D. i 
Aarhus, Steen Hildebrandts nytårs-
taler.  
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Ligeledes blev gildemestertalen for 10 
år siden rundet.  

Kurt Keldorff holdt 5. min. Sct. 
Georg om det at blive flere, og hvad 
vi kan gøre ved det. 
Stadsgildemester Eva Lykke Madsen 
overtog nu øksen og overbragte 
stadsgildets nytårshilsen. Ørvin 
Pedersen læste gildeloven, og efter 
afslutningen var tiden inde til at nyde 
samværet i eftergildehallen. 
Vore næste arrangementer er gildeting 
den 18. marts og gildehal den 22. 
april. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Gilde. 
 

Den 12. februar var gildet på besøg i 
Aalborg Lufthavns kontroltårn, som 
er et lukket, overvåget og bevogtet 
område. Det er lykkedes gildet at få 
adgang til området og komme op i 
kontroltårnet, takket være en flyve-
leder fra Karup Lufthavn med per-
sonlige relationer til lufthavnsinspek-
tøren i Aalborg. 
Fra en sideindgang til lufthavnen, blev 
vi i biler, med blinkende eskorte 
transporteret ud til kontroltårnet, som 
både anvendes af den militære og den 
civile lufthavn. 
Lufthavnsinspektøren fortale os om 
trafikken på lufthavnen. Den civile 
trafik oversteg langt den militære. For 
tiden er den militære del af lufthavnen 
hjemsted for militærets transportfly 
og redningshelikopter. Lufthavnen 
besøges også lejlighedsvis af andre 
danske militærfly og NATO-fly. 
Lufthavnsinspektøren orienterede om 
placeringen af lufthavnens forskellige 
civile- og militære anlæg, som vi 
samtidig havde et flot overblik over 
fra tårnet. Vi fik lejlighed til at opleve 
flere fly der lettede og landede, samt 
med særlig interesse, den kommuni-
kation flyvelederne havde med flyene 
før afgang og efter de var kommet på 
vingerne.  
Vi fik forklaret hvorledes luftrummet 
over Danmark var inddelt i områder 
og hvorledes det blev overvåget. Alle 
fly forsynes med en elektronik iden-
tifikation, som følger dem på deres 
vej, uanset hvor de skal hen i verden. 
På kontroltårnets skærme kunne vi se  

6



de fly, der befandt sig i luftrummer 
over Danmark og vi fik forklaret 
hvilke fly Aalborg Lufthavn skulle 
have kontakt med, når de kom ind i 
luftrummet over Nordjylland. 
De meget højtflyvende fly, som var på 
vej over det Nordjyske område, var 
Aalborg Lufthavn ikke i forbindelse 
med, men de kunne tydeligt følges på 
kontroltårnets skærme. 
Lufthavnsinspektøren fortale og viste 
os, hvorledes startbaner og rullebaner 
var belyst og hvilken betydning belys-
ningen havde for piloterne. 
Inden vi kunne forlade kontroltårnet, 
og med ekskorte, køre tilbage til 
udgangen, måtte vi lige afvendte lan-
dingen af et af de store SAS-fly, som 
havde første ret til rullebanen. 
Til spisningen i Gildeborgen havde vi 
flyvelederen fra Karup med som gæst 
og vi fik lejlighed til at stille nærgå-
ende spørgsmål til ham, ikke kun om 
den civile luftfart, men særligt om 
historiske militære begivenheder og 
fly. Mange gildebrødre bidrog med 
»søde« historier. 
En aften som vil blive husket, helt på 
linje med andre af 4. gruppes arrange-
menter. 
Vore næste arrangementer er gilde-
tinget den 25. marts og Sct. Georgs 
Gildehal den 23. april 2014.      
 
10. Gilde. 
 

Hvem skulle nu tro, at 17 gildebrødre 
kunne synge sådan igennem, når bare 
vi først blev varmet op? Pianist og 
korleder Sanne Lorentzen er kendt af 
nogle af pigerne i vores gilde, så hun 

var blevet »hyret« til en sangaften den 
10. februar, og vi havde en rigtig 
dejlig aften med nye og gamle sange, 
lige fra kærligheds- til 
fædrelandssange og lidt nyere sange. 
Det var en rigtig god idé. 
Vores næste arrangementer bliver 
gildeting 3. marts, Sct. Georgs 
gildehal den 29. april med 2 jubilarer, 
og så ser vi hen til besøg af vores 
Norske venskabs-gilde i juni – mere 
herom senere.  
 
11. Gilde. 
Udenfor var det januarkoldt og sne-
gråt mandag aften den 20. januar hvor 
vi holdt nytårsgildehal. 
Indenfor havde arrangerende gruppe 
dækket flotte nytårsborde og vi blev 
alle hilst velkommen af festklædte 
gildesøstre. 
Gildemester Allis Bartolin en havde 
valgt at opsummere de positive sider 
af 2013 og se frem på de gode ting, 
der er i vente i 2014. Men Allis 
mindede os også om noget, hun 
synes, vi har glemt: nemlig glimtet i 
øjet og medmenneskelighed! Hun 
mindede os om ikke at tage os selv alt 
for højtideligt, at kunne grine ad os 
selv! Hun talte om, hvordan humoren 
kan bygge bro mellem mennesker, og 
citerede Storm P. 
Allis sluttede med at ønske os alle et 
rigtig godt nytår! 
Herefter var det Hanne Simonsens 
tur til at holde 5.min Sct. Georg. 
Hanne fortalte om sin opvækst, der 
ikke altid havde været sorgløs og 
problemfri, men også hun, havde 
valgt at se på det positive. 
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Vores Gæst fra Stadsgildet var Lis 
Andersen, der overbragte Stadsgildets 
nytårshilsen og Lis havde også valgt 
den positive vinkel! 
Eftergildehallen startede med en 
nyskrevet tekst til melodien; Pomp 
and Circumstance! Alle blev opfordret 
til at bruge de omdelte rekvisitter, der 
talte flag, tudehorn, serpentiner og 
stjernekastere. Jytte Kaiser tog for en 
kort stund herrehatten på og holdt 
tale for damerne! Det blev en festlig 
middag! Arrangerende gruppe havde 
brugt et gruppemøde på at bage 
kransekage til kaffen og de var rigtig 
gode: Tak til gruppen for et flot 
arrangement og en god start på det 
nye Gildeår! 
Vores næste arrangementer er gilde-
ting den 19. marts og Sct. Georgs 
gildehal den 8. april 2014.  
 
12. Gilde. 
 

Den 20. november 2013 var gilde-
mødet henlagt til Aalborg Bered-
skabscenter, hvor vi først fik en god 
orientering om hvordan en 
arbejdsdag/vagt på 24.timer forløber 
med træning med og uden tungt 
udstyr, vedligeholdelse af diverse 
slukningsgrej og de fantastiske flotte 
køretøjer, der bare er udstyret med 
alle tænkelige finesser. 

Hvad der overraskede mest var, at 
brandmændene selv laver deres 
»mormor-mad« i et veludstyret køk-
ken. Såfremt der skulle komme en ud-
rykning, er der automatisk slukning af 
alle køkkenmaskiner, så der ikke 

bliver brændt medister. Denne aften 
var menuen frikadeller og spidskål.  
 

 
 

»DAGENS BRANDMAND« 
Birthe E. Nielsen. 

 

På centeret findes der en flot samling 
af hjælme, jakker og mærker fra 
brandkorps i mange lande rundt om 
på kloden.  
Vi sluttede en dejlig aften med kaffe 
og anekdoter fra det daglige arbejde 
på stationen. 

 
Julemødet den 4. december gik jo 
traditionen tro med julesange og 
pakkespil, og en snak om 12. gildes 
deltagelse i Nørresundby spejdernes 
juletræssalg, hvor vi for første gang 
havde salg af dekorationer og mange 
andre julerelaterede ting samt salg af 
lodder, æbleskiver og glögg. 
 
Den 23. januar fejrede vi Nytårs-
gildehal med optagelse af en ny 
gildebror, Anni Andersen.  Det er 
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altid en fest, når der er en der har lyst 
til at dele livet med os i 12. gilde.  
Gæster havde vi også idet 6 gilde-
brødre fra 6. gilde og to familie-
medlemmer til vores egne gilde-
brødre, glædede os med deres besøg. 
TAK for det. 
Gildemester Anna-Marie Pedersen 
indledte sin tale med historien om 
Julemanden, der jo slet ikke kommer 
fra Grønland. Historien er jo en 
ganske anden der handler om biskop 
Nicolaus fra Myra (nutidens Demre) i 
Lilleasien. Men den historie er sikkert 
ikke populær hos børnene som tror 
på rensdyret og kanen! 
Nu er det tid til Nytårsforsætter, eller, 
som Storm P. udtrykte det: 
»Alt det, man bestemte sidste år, blev 

ikke til noget –  
og så nu skal man til  

at bestemme noget igen«. 
 

Det er også tiden hvor man bliver 
mindet om alle de gode sundhedsråd, 
som giver én dårlig samvittighed hver 
gang man sætter sig til et veldækket 
bord, i stedet for at glæde sig over 
livet. 
Som den mandlige patient spurgte 
lægen: »Kan De garantere, at jeg lever 
længere, hvis jeg dropper cigaretter, 
spiritus og kvinder?« 
»Nej«, svarede lægen, »men det vil 
føles meget længere«. 

 

SÅ LEV MENS DU GØR DET – 
OG ELSK MENS DU TØR DET. 

 

DGS Klaus Cordes bragte nytårs-
hilsen fra stadsgildet og takkede gildet 
for dets store indsats i 2013.  

Ved eftergildehallens smukt nytårsde-
korerede borde, bød bordleder John 
Pedersen os velkommen og styrede 
efter middagen sange og taler – de 
fleste til den nye gildebror Anni. På 
vegne af gruppen fra 6. gilde, holdt 
Erik Messmann en tale på vers: 
 

»Nu er det sådan, at vor gruppeleder 
Mie 
synes at jeg et par ord til jer i 12. skal 
sige - 
og der er da ikke noget jeg hellere 
ville,  
end at sige en stor tak til jer 12. gilde 
– 
nu da vi fra gruppe 1 i 6. er med her 
som gæster - 
så derfor tak for den flotte gildehal – 
fru gildemester. 
Vi i gruppen går ikke meget i teater og 
til baller. 
Næh, vi hellere deltager i andre gilders 
haller. 
Fordi det er sjovt og godt at se og 
høre  
hvordan de andre gilder får det til at 
køre - 
når de i festligt lag er sammen her på 
Rafns Alle,  
så tropper vi op, for på dem at høre 
og se.  
Og så lærer vi hinanden meget bedre 
at kende -  
Hvad enten vi er riddere, væbnere 
eller svende«. 
 

Så var der afstemning om aftenens 
flotteste/mest kreative hovedpynt, og 
John P. kunne derefter meddele, at l. 
prisen (med stort flertal) gik til Ellen 

9



Henriksen, for den blomsterbesatte 
»creation«.
Efter kaffen med hjemmelavet kran-
sekage sluttede vi, traditionen tro, af 
med »Nu er Jord og Himmel stille«, 
omkring kredsen af de tændte 
fyrfadslys i Hallen. 
Vore næste arrangementer er gildeting 
den 17. marts og Sct. Georgs Gildehal 
den 10. april.  
 

Kulturlauget 
 

Vi havde vort første arrangement i 
2014 den 22. januar. 
Det var »Litterær Gætteleg«. Da 
laugsmester Helle Stenild havde budt 
velkommen, gav hun ordet til 
Flemming Boye, som for 11 gang 
havde lavet spørgsmålene, og han 
havde denne gang fundet spørgsmål 
fra de sidste 10 år, og til afveksling fra 
de andre år og i modsætning fra 
tidligere, havde vi denne gang kun 2 
forfattere at vælge imellem til hvert 
spørgsmål. 
Jessie og Flemming Boye skiftedes til 
at læse op af de fornøjelige noveller 
der var valgt, og minsandten var der 
mange, der havde flere rigtige end de 
andre år.  
Helle takkede Jessie og Flemming - og 
han udtrykte ønske om, at vi alle 
prøvede om vi kunne få fornyelse til 
»Litterær Gætteleg« og så komme 
med nye input til laugstinget. 
Derefter gik vi ind til kaffen og 
snitterne. 
 

Den 12. februar var vi i Himmerlands 
Teater, som denne gang var flyttet til 
Ardens Kulturhus. 
Vi så »Lille Danmark«, et meget 
morsomt og velspillet stykke. Det 
handlede om et ægtepar fra Køben-
havn, hvor manden havde bestemt sig 
for at bygge et gigantisk feriecenter i 
Hjardemål Klit.  
De tog over for at bese stedet, men 
fruen syntes bestemt ikke om det. 
Hun savnede sit mondæne liv i 
Københavns selskabsliv. Hendes 
mand havde kæmpe-problemer med 
de forskellige myndigheder, men 
kæmpede indædt, selvom økonomien 
også var elendig, og til sidst forlod 
konen ham. 
Efter lang tid, hvor lykken omsider 
tilsmilede ham, og hans kone vendte 
tilbage, svigtede helbredet, og han 
døde. 
Det var en rigtig god forestilling. 
De to næste arrangementer er Laugs-
tinget den 2. april og sommer-
udflugten den 24. maj. 
 

Sangerlauget 
 

Trods den bidende kulde og at alt var 
hvidt og nærmest ufremkommeligt 
udenfor, mødte ca. 25 gildebrødre til 
årets første sangaften den 29. januar. 
Laugsmester Margrethe Hansen bød 
det nye år velkommen og sagde nogle 
mindeord om gildebror Hanne 
Davidsen, som vi mindedes med et 
øjebliks stilhed. 
Som altid, indledte vi aftenens pro-
gram med månedens sang. 
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Vores pianist Jens-Erik Strudsholm 
har i al ubemærkethed, troede han da, 
netop rundet de 50 år.  Det blev fejret 
med ”Fødselsdagssang for voksne”, 
efterfulgt af 3 x hurra og suset fra 
Limfjorden. En lille erkendtlighed, i 
form af en fin lågkrukke i glas til 
fødselaren fra lauget, blev det også til, 
Af frygt for ikke at blive fejret havde 
fødselaren, via laugskansleren, selv 
sangen ”Jeg bærer med smil min 
ynde” med, sunget på melodien af 
næsten samme navn. 
Nytår, fest, glæde og musik hører 
sammen. Aftenens tema var operet-
temelodier og den ungarsk fødte 
komponist Franz Lehár mestrede at 
have det hele med sin i sine mange 
dejlige operetter, bl.a. ”Den glade 
enke”, hvorfra vi sang ”Enkevalsen” 
og ”Viljasangen”. 
Kastratsangere, et ord der kan få en til 
at gyse, var unge drenge der i 1500 – 
1700 tallet, blev kastreret for at kunne 
beholde deres smukke lyse stemmer. 
Mest berømt af dem alle var Carlo 
Broshi, som vi bedst kender som 
Farinelli, hvorfra vi sang ”Livets 
glæder” og ”Sangen har vinger”. 
Emil Reesen skrev musikken til 
Farinelli i 1942 og vi fortsatte med 
”Den som har livets mildhed søgt”. 
Lystspils-operetten ”Som i ungdom-
mens vår” med musik af Walter 
Kollo, som helt eller delvis 
komponerede 32 operetter. Hans søn 
Willi Kollo blev komponist, mens 
sønnesønnen René Kollo blev 
udøvende operatenor og sviger-
datteren, danske Dorte Kollo holdt 
sig til den lettere musik. Vi sang ”Det 

var på Frederiksberg” og derefter 
”Ridder Rap, Ridder Ro”. 
Johanne Louise Heiberg, en af dansk 
teaters store damer, boede i et hjem 
præget af druk, fattigdom og racisme. 
Hun beskæftigede sig efter 
ægtefællens død med at skrive, bl.a. 
duftvaudevillen ”En søndag på 
Amager”, hvorfra vi sang ”I Konge-
lunden” 
Kai Normann Andersen skrev jo 
musik til både teater og til mange 
revyer. Bl.a. sang vi ”Gå med i 
Lunden”. 
Vi afsluttede med et potpourri over 
operettemelodier, som bestod af 
sangene fra ”Sommer i Tyrol” – og så 
var der dømt kaffepause. 
Tilbage fra kaffepausen troede skri-
benten egentlig, at ønskekoncertens 
indhold ville være med sne og 
vinterkulde fordi vi startede med 
”Det er hvidt derude”, men NEJ. Det 
blev en broget affære med mange vidt 
forskellige danske sange, samt 
"Waltzing Mathilda".  
Til Hanne Davidsens minde, afslut-
tede vi aftenen med ”Du som har 
tændt millioner af stjerner” 
Næste sangaftener er den 26. marts og 
den 30. april 2014.  
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Vores mangeårige gildebror i 7. 
gilde Laurids Nelson, døde den 10. 
november 2013, 87 år gammel. 
Laurids Nelson blev optaget i Sct. 
Georgs Gilderne i Ringkøbing den 
22. november 1958, blev overflyttet 
til Århus den 26. november 1959 
og til Skive den 9. januar 1964. Den 
29. september 1976 blev Laurids 
overflyttet til 1. Aalborg og den 14. 
september 1991 til 7. gilde i 
Aalborg, hvor han var til sin død. 
Laurids Nelson blev væbner den 
26. februar 1960 i Århus og ridder 
den 3. marts 1969 i Skive.  
Laurids har gennem årene beklædt 
posterne: herold, skatmester, gilde-
kansler og herold. 
Laurids Nelson vil blive husket som 
en arbejdsom og omhyggelig 
person, hvilket også kom til udtryk i 
arbejdet, som revisor. 
Laurids tilbragte sine sidste år på 
Plejehjemmet Smedegården, men 
bevarede sit medlemskab i 7. Sct. 
Georgs Gilde til sin død. 
 

Æret være Laurids Nelsons minde. 
Henning Ottosen,  

gildekansler, 7. Sct. Georgs Gilde. 
 

 

 
 
Hanne Davidsen sov stille ind den 
19. januar 2014 med familien om-
kring sig. 
Hanne var KFUK-spejder fra 
1946–1949.  
I 1970 blev Hanne optaget i 9. gilde 
i Aalborg, og da 9. gilde blev delt, 
flyttede hun med over i 11. gilde.  
Hun blev ridder i 1992.            
 Hanne var udenfor grupperne i de 
seneste år, men hun var stadig 
trofast i gildet. En farverig person 
var hun, altid smilende og glad, der 
var jo også en skuespiller i hende, 
og det blev heldigvis udlevet flere 
gange, både på teatret og til fest-
spillene på Lindholm Høje.  
Hanne elskede at synge og Sanger-
lauget havde stor prioritet hos 
hende. 
Vi i 11. gilde vil mindes Hanne, i 
sin røde kjole, holde festtalen ved 
vort 40 års jubilæum og bagefter 
synge for, os ved jubilæumsfesten 
på Hotel Hvide Hus. Hanne blev 
76 år. 
 

Æret være Hannes minde. 
Allis Bartolin,  

gildemester, 11. Sct. Georgs Gilde. 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 22.02.2014. 
 

Dødsfald: 
11. gilde: Hanne Davidsen, 
Østerbro 93, 9000 Aalborg. 

Død 19.01.2014 
 

Adresseændring: 
12. gilde: Kirsten Wolfsen, 

Sofiegården, værelse 18 
Sælsager 84, 9000 Aalborg. 

 

E-mailændring: 
6. gilde: Ingrid Strandsgaard 

Kristensen, 
ingridkris@gmail.com 

 

12. gilde: Knud Erik Berg, 
berg.knud@gmail.com 

 

Udmeldelse: 
8. gilde: Ole Fastrup, 

pr. 01.01.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stifinder 
 

Den 27. april har vi, som nævnt på 
side 3, planlagt en tur ad Guldbæk-
stien (Kløverstien). 
Selvom vi godt kender området, har 
vi ikke for nylig »prøvegået« turen, 
men så snart vi har, sætter vi opslag 
med nærmere beskrivelse og pro-
gram op på tavlen i Gildeborgen.  
Vi håber at se mange af jer til en 
stille og rolig spadseretur og kam-
meratligt samvær - i det gode 
forårsvejr – på gensyn. 

Finn – Jørgen - Henning 
6. Sct. Georgs Gilde. 
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FØDSELSDAGE I MARTS: 
Dato:                                     Gilde: 
01.  Knud Erik Berg                   12. 
04.  Jytte Faldborg, 80 år           6. 
08.  Henrik Larsen      7. 
09.  Hans Dahl                           10. 
09. Inge Ringgaard, 75år         11. 
10.  Peter Jensen      1. 
11.  Mogens Foss                         8. 
11.  Laila Haugen                        10. 
12.  Agnete Hvitfeld                   11. 
12.  Ove Samson                          8. 
13.  Per Bruun Kjeldsen, 80 år   5. 
13. Poul Petersen Bach                 7.    
14.  Henning Nielsen                    1. 
14.  Preben Nielsen                    10. 
14.  Tove O. Rahmberg                2. 
15.  Jørn Agerhus                         1. 
15.  Mogens Bo Knudsen     5. 
15.  Kirsten Wolfsen, 75 år       12. 
16.  Lizzi Riis                              11. 
17.  Rita Koch                              2. 
22.  Inge-Lise Ellern      6. 
25.  Kirsten Nielsen                      2.  
26.  Ernst W. Thygesen                1. 
28.  John Winther                       12. 
29.  Helle Stenild      6. 

 
 
 
 

 
 
 

 

DET SKER I MARTS: 
Dato:                                     Gilde: 
04. Gildeting                               10. 
05. 50 års fødselsdagsreception    9. 
06. Ridderhal                           SGL 
09. Tur i Drastrup Skov     Stifinder 
10. Gildeting                                2. 
10. Gildeting               Løgstørgildet 
11. Gildeting                                5. 
12. Gildeting                                6. 
13. Gildeting                                1. 
13. Gildeting           Fjerritslevgildet 
17. Gildeting                               12. 
18. Gildeting                                7. 
19. Gildeting                               11. 
20. Gildemestermøde               SGL 
25. Gildeting                                8. 
26. Sangaften               Sangerlauget 
31. Gildeting                                9. 

 

- o 0 o -  
 

JUBILÆUM 
 

Den 5. marts har 9. gilde 
50 ÅRS FØDSELSDAG. 
Reception i Gildeborgen  

Kl. 14.00 – 17.00 
 

- o 0 o - 
 

Et stort TIL LYKKE til  
9. gilde og til fødselarerne. 
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FØDSELSDAGE I APRIL 
Dato:                                     Gilde: 
01. Flemming Markussen              7. 
03. Henning Thomassen             12. 
06. Ardy Graversen                      8. 
06. Jesper Hansen                         8. 
08. Karin Hansen                       11. 
08. Lars Hedegaard                      5. 
09. Birthe Agerhus, 80 år           2. 
09. Carl Fryland      8. 
09. Anna-Marie Pedersen   12. 
10. Frank Lydolff                         8. 
11. Bent Ove Holm                      1. 
11. Ib Poulsen                              8. 
12. Tove Posselt                           6. 
13. Klaus Cordes, 70 år     1. 
14. Svend Aage Wisler                  7. 
16. Irma Elmer     11. 
22. John Pedersen                      12. 
23. Niels Voss Hansen   10. 
23. Bengt L. Christensen   10. 
23. Poul Sørensen                         1. 
23. Hanne Jette Simonsen           11. 
23. Jytte Kaiser                           11. 
25. Ole Mortensen      8. 
25. Gull-Maj Cordes      9. 
26. Grethe Kristensen                11. 
27. Anne Winther                       12. 
29. Marianne Møller      9. 
30. Jens Carl Nielsen                     7. 
 
  
 

 

     
GOD PÅSKE 

 

DET SKER I APRIL 
Dato:                                     Gilde: 
02. Laugsting               Kulturlauget 
08. Sct. Georgs Gildehal             11. 
09. Orientering for nye GL     DGL 
10. Sct. Georgs Gildehal             12. 
10. Sct. Georgs Gildehal  Fjerritslev 
14. Sct. Georgs Gildehal               2. 
15. Sct. Georgs Gildehal               5. 
17. Sct. Georgsaften   Løgstørgildet 
22. Gildehal                                  7. 
23. Sct. Georgsgildehal                 1. 
23. Sct. Georgs Gildehal               8. 
24. Fødselsdagsgildehal                6. 
27. Guldbæk-/Kløverstien Stifinder 
28. Sct. Georgs Gildehal               9. 
29. Sct. Georgs Gildehal             10. 
30. Sangaften               Sangerlauget   
 
 

- o 0 o - 
 
 

JUBILÆER 
19. Anne-Lise Mølgaard, 10.gilde 

25 års jubilæum. 
19. Preben Nielsen, 10. gilde  

25 års jubilæum. 
23. Lilly Olesen, 6. gilde  

40 års jubilæum. 
 
 

- o 0 o - 
 
 

Alle fødselarerne og 
jubilarerne 

ønskes et stort og hjerteligt 
TIL LYKKE. 
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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 maj 2014: 
lørdag den 19. april 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


