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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 

 

-o-0-o- 
 

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 mandag den 2. marts 2015. 
 

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

 
 
 

  

Søndag den 22. marts går turen til Hellum Skov. 
Vi mødes på P-pladsen ved Hellum Hedevej kl. 11.30. 

 

Kørselsvejledning: Fra Aalborg: Motorvej E45 mod syd 
til afkørsel 31, drej til venstre mod Skørping. I Skør-
ping drej til venstre mod Terndrup, drej til højre mod 
Hellum. I Hellum by drej til højre ad Madumsøvej. 
Kør ca. 2 km. til P-pladsen ved Hellum Hedevej, 
overfor Madum Sø. 
 

Turen går gennem let kuperet terræn og tager ca. 
1½ time, gul rute. Ønskes en længere tur, vælges rød 
rute som går omkring Langmosen; tager ca. 3 timer. 
 

HUSK! Fornuftigt fodtøj og påklædning. Medbring 
frokost og kaffe/the mv., som kan nydes, når vi er 
tilbage ved P-pladsen, hvor der er borde og bænke. 
 

Vi håber at se mange til en stille og rolig spadseretur 
og kammeratligt samvær på en forhåbentlig stille 
og solrig forårsdag.  
 

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

 
 

PS. Næste stifindertur er 26. april 2015, kl. 11.30, som 
går til Bollebakken i Vendsyssel.  

Nærmere herom senere.
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Redaktøren har ordet … 
 

… for at fortælle, at denne udgave af Gildeposten er den sidste med mig som 
redaktør. Det er med vemod jeg har været nødsaget til at bede stads-
gildeledelsen om at finde min afløser, pga. af både min, - men også Kissers 
sygdom.  
Til gengæld har redaktørjobbet i næsten 16 år givet mig mange store glæder, 
gode oplevelser, møder, positive samtaler og brevvekslinger med en stor 
kreds af gildebrødre, både fra laug og gilder - dels som referenter og som 
ledelser, annoncører og trykkerier.  
En særlig tak til de stadsgildeledelser som har været min »arbejdsgiver« og 
samarbejdspartner gennem årene – samt en stor tak til alle jer andre, for et 
godt, morsomt og givende samarbejde og kammeratskab gennem de mange 
år.  

De hjerteligste gildehilsener, 
Erik S. Messmann. 

 
 
 

Broderkæden 
 

På grund af udviklingen i Broderkædens medlemstal og for at vise rettidig 
omhu, har bestyrelsen - for at kunne opretholde udbetalingen i forbindelse 
med dødsfald - besluttet ved det kommende stadsgildeting at foreslå, at 
indbetaling ved dødsfald hæves fra 25,00 til 35,00 kr. Dette medfører 
følgende forslag til ændring af vedtægter for Broderkæden: 
§ 3 Medlemmer, stk. 4. 
Ved et medlems død er kæden brudt, og for at starte en ny skal hvert medlem 
indbetale kr. 35,00. Såfremt indbetalingen ikke sker inden den dato, der er 
påført opkrævningen, som seneste indbetalingsdato, kan bestyrelsen uden 
varsel slette medlemmet. Af praktiske grund kan kassereren vælge at opkræve 
flere brudte kæder på én gang.  
Nugældende paragraf lyder således: 
»Ved et medlems død er kæden brudt, og for at starte en ny skal hvert 
medlem indbetale kr. 25,00. Indbetalingen sker ved at benytte det af 
kassereren udstedte giroindbetalingskort, som kontaktpersonen (se § 4) 
udleverer til vedkommende gildes medlemmer. Såfremt indbetalingen ikke 
sker inden den dato, der er påført giroindbetalingskortet af kassereren kan, 
medlemmet uden varsel slettes«. 
Til orientering: I henhold til § 6 kan ændringsforslag forkastes, når et flertal af 
medlemmer, skriftligt, overfor bestyrelsen modsætter sig ændringsforslaget. 

På bestyrelsens vegne 
Bente Bo Orlien, kasserer i Broderkæden.
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I Kommunens naturguide for 2015 kan man læse følgende: 
 

GRØNNE AKTIVITETER I MØLLEPARKEN  
FOR HELE FAMILIEN - SØNDAG DEN 12. APRIL KL. 13-16. 

 

Mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet, Søndre Skovvej 30, Aalborg. 
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i 

samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
 

OBS: Turen foregår i Mølleparkens kuperede terræn, så husk gode travesko! 
 

Naturvejlederne og Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, byder alle interesserede 
velkommen til en spændende guidet rundtur i Mølleparken, hvor vi undervejs 
besøger flere poster med særlige oplevelser eller grønne aktiviteter.  
 

Mølleparken er som skabt til et aktivt friluftsliv og du kan bl.a. få et større 
indblik i områdets vilde nytteplanter i kombination med friske smagsprøver 
tilberedt over bål. Du kan opleve storslåede udsigter over Egholm og 
Limfjorden, få aktuel information om lokale naturforhold og  
 

SIDST MEN IKKE MINDST – 
få et større indblik i Sct. Georgs Gildernes fællesskab, når vi afslutter turen 

med eftermiddagskaffe i Gildeborgen på Rafns Alle nr. 1. 
 

Turen er foreslået af GUF- udvalget (Gildebrødre Under Femti)  
eller VSVF (Vi skal være flere).  
Find den i denne naturguide: 

http://www.roldskov.info/Files/Filer/Naturguide/naturguiden.pdf 
 

 

 
 
 

4



 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gilde. 
 

GODT NYTÅR. Nytårsgildehal i 
1. gilde. Med dejlig musik. Med 
gode indlæg. Så er det Godt Nytår. 
Gildemester Peter Jensen indledte 
sin gildemestertale med et 
tilbageblik på 2014. Med krigen i 
Syrien og nu i store dele af 
Mellemøsten. Om 
sygdommen Ebola, der hærger flere 
steder i Afrika. Også klimaet fik en 
tur. 2014 var det varmeste år siden 
man i 1875 begyndte målinger. Men 
det var også oversvømmelsernes år. 
I Nordjylland, Sønderjylland og i 
København gjorde storm og vand 
megen fortræd. Vejrsituationer som 
vi frem mod år 2100 vil se mere til, 
samtidig med at vi kan forvente et 
varmere klima med generelt mere 
nedbør og flere og mere ekstreme 
vejrhændelser.  
Med hensyn til at se ind i fremtiden, 
så er nytåret som skabt dertil. Der 
var jo varsler. Nytårssolskin varsler 
et frugtbart år. Gamle kunne finde 
ud af, hvem der skulle dø først ved 
at kaste grødklatter ud på gulvet. 
Det var den, hvis grødklat hunden 
tog først, der stod for tur. – Og der 
var mange andre varsler. 
 

 
 
 
 

 
 
 

2015. FAO har proklameret, at 
2015 også skal være jordens år. Den 
gode landsbrugsjord. Ifølge den 
kinesiske kalender så er 2015 
Gedens År. Hvis vi tror på 
astrologien, så kan man alt efter 
temperament vælge at fokusere på 
gedens positive eller negative 
egenskaber. Jo 2015 er således 
blevet annonceret både som lysets, 
jordens og gedens år. Og vi selv 
synger da også om Herrens År. 
Finn Bramsen holdt 5 min. Sct. 
Georg.  Finn talte om Nytårskur, 
Nytårstaffel, Nytårsfortsætter og 
Nytårstraditioner. Advarede lidt 
mod de hysteriske nytårsfortsætter 
med nyt løbeudstyr, pulsur, 
abonnement til fitnesscenter o.s.v. 
Var det ikke bedre at have fokus på 
alt dette hele året. Nytårstradi-
tionerne blev behandlet sammen 
med »90 års Fødselsdagen«.  
Villy Fogh berettede om »Her er 
mit Liv«. Om familien på Højens 
Alle, Om den gode tid i Dansk 
Vandrelaug. Men også om sit 
arbejdsliv på bl.a. Aalborg Værft og 
på Toppenbergs Maskinfabrik. 
Efter mange år i gymnastikforening 
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og som FDF’er er Villy glad for i 
dag, at være med i 1. gilde. 
Stadsgildemester Flemming Hansen 
overbragte Stadsgildets nytårshilsen 
til 1. Gilde. 
Efter en sådan dejlig gildehal med 
gode sange og med meget varie-
rende og skøn musik, med spæn-
dende indlæg, der fik tankerne til at 
flyve, - så er man hjemme! 
Den 3. marts har vi gildeting og den 
23. april Sct. Georgs Gildehal. 
 
5. Gilde. 
 

Den 13. januar afholdt vi gildehal. 
Starten på gildehallen blev lidt an-
derledes end sædvanlig, da tids-
punktet, som en prøve, var rykket 
frem til kl. 18.00, (men ikke alle 
havde husket ændringen)! 
Per Sander så i sin gildemestertale 
tilbage på 2014. Det var bl.a., at vi 
havde fået en ny gildebror, dron-
ningens nytårstale blev citeret, lige-
som terrorhandlingen i Paris blev 
omtalt. Han så fremad mod 2015, 
og omtalte Nytårskuren, som vi 
havde stået for, samt Tall Ships 
Race, hvor vi lægger billet ind på en 
aktivitet (tovtrækning ude i fjor-
den). Til slut citerede han fra stats-
ministerens nytårstale. 
Poul Berg Nielsen holdt 5. min. Sct. 
Georg om, at pressen var hurtig til 
at fortælle de negative historier, og 
gav nogle eksempler, men pressen 
var seje til at bringe de positive ting. 
Han fortalte derfor om de positive 
ting, vi selv kan foretage os i det 
daglige. 

Stadsgildets repræsentant Lis An-
dersen roste bl.a. vor Nytårskur, 
selvom den blev afholdt på et utra-
ditionelt sted. Hun talte om gildear-
rangementer i 2014, og takkede 5. 
gilde for arbejdet for fællesskabet. 
Aftenen sluttede på vanlig vis med 
afslappet hygge. Mogens Bo Knud-
sen ledede slaget ved bordet i 
eftergildehallen, hvor vi holdt tradi-
tionerne ved lige med kogt torsk.  
Næste arrangementer i gildet er 
gildetinget den 10. marts og gildehal 
den 8. april. 
 
6. Gilde. 
 

Onsdag, den 11. februar holdt vi 
gildemøde i Gildeborgen. Vi havde 
besluttet at prøve noget helt andet, 
nemlig en aften, hvor vi alle skulle 
nyde glæden ved at synge i fælles-
skab. I gruppen aftalte vi, at hvert 
enkelt medlem skulle finde 5 – 7 
sange efter eget valg. På et gruppe-
møde fik vi rede på de mange 
oplæg og ordnet sange og viser, alt 
efter humør og stemningsbilleder 
m.v. Til at hjælpe musikalsk, havde 
vi arrangeret os med Dorte Lietzen 
fra 9. gilde 
Efter velkomst sang vi: Det er 
musik der skal til. 
Første del havde som gennem-
gående emne vor natur og årsti-
dernes skiften, begyndende med 
Det er hvidt herude. Derefter over i 
forårets sange og sluttende med en 
hyldest til sommer og vort land: Vi 
er børn af sol og sommer. Sat 
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sammen af Jytte Egebo og Henning 
Klausen 
Derefter kom Jørgen Orlien med sit 
indlæg af diverse sange og viser. 
Jørgen havde meget at fortælle om 
de enkelte komponister og digtere 
og hvad sangene havde betydet for 
ham. 
Bente Orlien havde valgt nogle 
dejlige, romantiske sange fra San-
gerlaugsmappen, bl.a. Alle går rundt 
og forelsker sig.   
Lilly Olesen havde valgt nogle viser, 
som hun mente havde betydning 
for sin tilværelse og givet stof til 
eftertanke, på sine vandreture i 
Rold Skov.   
Vi fik endvidere en god snak om 
forskellen på viser og sange. 
Inger Jespersens afdeling var en 
dejlig blanding, med bl.a. Livets 
glæder og Hyldest til Aalborg. 
Vi blev kyndigt hjulpet igennem 
denne mangfoldighed af sange og 
viser af Dorte Lietzen, som med 
engleblid tålmodighed og stor dyg-
tighed fulgte os i: »Er den ikke for 
dyb«? »Kan den blive lidt højere-lidt 
langsommere«? Derfor en stor tak 
til Dorte Lietzen. 
Vore næste arrangementer er gilde-
ting den 18. marts og fødselsdags-
gildehal den 28. april. 
 
7. Gilde. 
 

I vor nytårsgildehal den 20. januar 
2014, havde vi besøg af Klaus 
Cordes fra stadsgildet, samt hele 
ledelsen fra 1. gilde. 

I gildemestertalen blev enkelte pas-
sager fra dronningens, statsministe-
rens og pavens nytårstaler sat 
sammen med de enkelte linjer i 
gildeloven. Selv Lars Løkke blev 
bedt om at læse gildeloven. 
31.556.926, et stort tal, det er det 
antal sekunder, der svarer til et år, 
og som aldrig vender tilbage. De er 
fortid. Poul Back holdt 5. min. Sct. 
Georg, hvor udgangspunktet var 
Grundlovens §77 fra den 5. juni 
1953 (så den er lige så gammel som 
7. gilde). §77 handler om ytrings-
frihed. Herefter fortalte Poul om 
indvandring gennem tiden, inden 
Klaus Cordes overbragte stads-
gildets nytårshilsen og nævnte 
»Spejderideen for voksne«, at der 
var tilbagegang i antal, stadig stor 
aktivitet i gilderne, det selvbestal-
tede GUF-udvalg, takkede for 
samarbejdet, og at vi skal passe 
godt på hinanden.  
Gildehallen sluttede med »Imagine« 
skrevet af John Lennon. Men 
inden, fik vi læst teksten højt på 
dansk. Noget at tænke over. 
Vi har gildeting den 17. marts og 
Sct. Georgs gildehal den 21. april. 
 
8. Gilde. 
 

I år holdt vi nytårsgildehal i Has-
seris Kirke fredag den 9. januar. 
Gildehallen åbnedes af gildemester 
Michael Jensen, som bød velkom-
men til vore damer og stadsgilde-
mester Flemming Hansen. 
Efter gildemestertalen ønskede 
Michael til lykke til vore 2 jubilarer, 
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Henning Toftild med 50 år og Per 
Haugård Jacobsen med 40 år, og 
overrakte dem hver deres jubilæ-
umsnål. 
Carl Fryland holdt 5. min Sct. 
Georg. 
Herefter gav gildemester ordet til 
stadsgildemester Flemming Han-
sen, som overbragte stadsgildets 
nytårshilsen, ligesom stadsgilde-
mesteren ønskede jubilarerne til 
lykke. 
Efter veloverstået gildehal, bød 
jubilarerne på en velkomstdrink og 
2. gruppe bød til bords, under 
bordleder Jesper Hansens ledelse. 
Yrsa Jacobsen bad om ordet og 
takkede Michael Jensen for hans 
indsats for, at hun for nylig havde 
modtaget den smukke 40 års nål, og 
ønskede samtidig Per og Henning 
til lykke med deres jubilæer, 
hvorefter Henning Toftild, takkede 
for jubilæumsnålen. 
En dejlig og hyggelig nytårsgildehal, 
afsluttedes med »Nu er Jord og 
Himmel stille«. 
Næste arrangementer er gildeting 
den 24. marts og Sct. Georgs gilde-
hal den 23. april. 
 
10. Gilde. 
 

Lørdag den 7. februar blev der 
afholdt Wasa-Wasa natløb i Rold 
skov. Vi var 4 gildebrødre som 
valgte at hjælpe spejderne på en 
post i Gl. Skørping. Vi blev tildelt 
den 2. post og i løbet af aftenen fik 
vi 25 hold, store som små, igennem. 
Første del af opgaven til spejderne 

var at lave en xylofon med stikker. 
Der blev udleveret et stykke træ, 
søm og 5 metalplader i forskellig 
størrelse. Næste opgave var en sang 
med musik på det færdige 
instrument.  

 
 

Vi fik både nogle sjove sange og 
udførelser. Der var dog nogle som 
ikke helt var med på, hvordan 
sådan et instrument skulle se ud, 
men til gengæld havde 3 grupper 
lavet et utroligt flot instrument med 
en god klang.  
Tilbage til Skørping skole skulle vi 
vurdere, hvor mange points de 
skulle ha’, og så tog vi hjem, efter 
en hyggelig aften/nat. 
Næste arrangementer er gildeting 
den 11. marts og Sct. Georgs gilde-
hal den 16. april. 
  
12. Gilde. 
 

Til vores nytårsgildehal den 29. 
januar, blev Anna-Marie Pedersens 
gildemestertale en hyldest til Half-
dan Rasmussens fødsel for 100 år 
siden. Han kom til verden midt 
under 1. verdenskrig i en arbejder-
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familie, som den midterste i en 
søskendeflok på 5. 
Han var under besættelsen med i 
modstandsbevægelsen, og han bi-
drog her med flere illegale udgivel-
ser, bl.a. »Digte under Besættelsen« 
og »Der brænder en Ild«. Hans 
store gennembrud kom i 1948 med 
»Korte skygger«. 
I løbet af sit lange liv, blev det til 
mange forskellige udgivelser: 
Halfdans ABC, Tosserierne, Børne-
rim, Vrøvlevers og Nonsensdigte. 
Mange af hans digte er ofte blevet 
til sange; hvem kender ikke 
Rapanden Rasmus fra Rinkenæs 
Sogn og Lille sky gik morgentur og 
mange, mange andre? 
Vi sluttede gildehallen med at synge 
»Noget om helte«, bl.a.: 
 

LIVET ER EN MORGENGAVE, 
SJÆLEN ER ET PILGRIMSKOR. 

DER STOR KROKUS I MIN 
HAVE. 

DER STÅR ØLLER PÅ MIT 
BORD. 

UNDER HIMLEN HÆNGER 
LÆRKEN SOM ET FJERNT 

BEVINGET FRØ, 
FOR EN LÆRKE TÆNKER 
HVERKEN PÅ AT KÆMPE 

ELLER DØ. 
Det blev en vidunderlig Gildehal 
som sluttede med en meget god 
middag, hvor snakken om Halfdan 
Rasmussen fortsatte, alle havde jo 
deres helt personlige minder. 
Vi havde den glæde at stadsgilde-
mester Flemming Hansen gæstede 

os og bragte sin og stadsgildets nyt-
årshilsen - tak for det! 
Næste gang vi mødes bliver til 
gildeting den 26. marts og den 14. 
april til Sct. Georgs Gildehal. 
 

Sangerlauget 
 

Årets første sangerlaugsaften den 
28. januar 2015, blev i laugs-
mesterens fravær forestået af 
laugsbror Karen Kjær. 
Også i 2015 startede aftenen helt 
som sædvanlig.  
Aftenens tema var Karen Kjærs 
»Her er mit liv«. Første sang var 
Ingen er så tryg i fare, en sang vi 
alle kender fra vores barndom og 
som Karens mor altid sang for 
hende. Karen blev født i Odense og 
familien flyttede ret tidligt til Århus. 
Vi sang Du danske sommer og i 
Karens barndomserindringer var 
der altid solskin om sommeren og 
sne om vinteren, så det blev også til 
Sneflokke kommer vrimlende. 
Karen fortalte om sine oplevelser 
fra krigstiden. Vi fandt It’s a long 
way to Tipperary, en sang som er 
kendt på sit omkvæd, men ikke så 
meget på versene, så det blev 
besluttet at den skulle synges igen 
næste gang. 
Krigen fik sin slutning og vi sang 
En lærke lettede, som beskrev 
Danmarks befrielse. 
Karen fortalte om sin skolegang og 
husker at de tit sang Den danske 
sang og det gjorde vi også. 
Som 8-årig blev Karen blåmejse, en 
periode hun var meget glad for, 
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specielt lejrturene. Vi sang 
Blåmejsesangen, efterfulgt af Så 
kom den tid vi længtes mod og Jeg 
elsker de grønne lunde. Karens 
karriere startede ved fotograf 
Kehlet i Århus og hun blev senere 
overflyttet til Aalborg. Karen 
vænnede sig ret hurtigt til byen, så 
naturligt blev næste sang Hyldest til 
Aalborg. Efter et par år blev Karen 
tilbudt job som bestyrer i Holstebro 
og efter et par excursioner i 
området måtte hun dog indrømme 
at også der var der smukt, det førte 
til sangen Venner ser på Danmarks 
kort. 
I 1961 var der giftermål og 
tilbageflytning til Aalborg og i 1962, 
kom den førstefødte søn Jens til 
verden, det førte Elefantens 
vuggevise med sig. I 1966 kom søn 
nr. 2 Ole og vi sang Ole sad på en 
knold og sang. 
Efter kaffepause med lækre 
pandekager fortsatte Karen og i 
1968 kom så den længeventede 
datter, vi sang Sov dukke Lise. 
Ved Nytårsgildehallen i 1989 blev 
Karen optaget i Sct. Georgs 
Gilderne i Aalborg og for at mindes 
det sang vi Gildeløftet, gildeloven 
og vi afsluttede denne del af 
aftenen med Spejder potpourri. 
Karen fik et stort bifald for sit 
indlæg. 
Og så var der lidt tid tilbage til 
Ønskekoncerten, hvor vi sang 
Noget om helte af Halfdan Ras-
mussen, som kunne være blevet 
100 år den 29. januar 2015, 
efterfulgt af Med store undrende 

øjne ser jeg, Jeg elsker den brogede 
verden, Vi er børn af sol og 
sommer og en god aften sluttedes 
af med Stille, hjerte sol går ned. 
Næste sangaftener er den 31. marts 
og den 29. april.  
 

 
 

 
 

Kulturlauget 
 

Vort første arrangement i år var 
»Litterær Gætteleg«, som blev 
afholdt den 13. januar i Laugstuen, 
og det var for 12. år i træk, at 
Flemming Boye stod for gætte-
legen.  
Vi skulle som sædvanligt gætte 
nogle spørgsmål ud fra de noveller 
Flemming havde valgt. Flemming 
og Jessie skiftedes til at læse op, og 
vi skulle så notere efterhånden, 
hvilke vi troede det var. Det var 
meget morsomt fordi det var nogle 
fornøjelige noveller, Flemming 
havde valgt.  
Da alt var læst op, kom så det 
spændende øjeblik, hvor vi skulle 
se, hvor mange rigtige vi havde. 
Efter kaffen og smørrebrødet, hvor 
snakken gik livligt, takkede lavs-
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mester Helle Stenild Flemming for 
det store arbejde, han har gjort 
igennem alle årene, og overrakte et 
par flasker til Flemming og Jessie 
som tak. En god aften var slut. 
Næste gang vi ses er den 12. marts 
til et virksomhedsbesøg og den 9. 
april til laugsting. Den 13. juni tager 
vi på sommerudflugt. 

 
Medlemsrapport. 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
Pr.  18.02.2015 

 

Adresseændring: 
8. gilde: Henning Toftild og 

11. gilde: Ulla Toftild: 
Midlertidig adresse pr. 1. marts: 

»Toftild Alternativt Hår«, 
Budolfi Plads 1, 9000 Aalborg. 

Ny adresse pr. 1. maj: 
Hasselhøj 1 st.th., 9000 Aalborg. 

 

E-mail ændring: 
1. gilde: Finn Bramsen 

fb2167@gmail.com 
9. gilde: Kirsten Hansen 

kirsten.soegaard.hansen@gmail.com 
 

Dødsfald: 
2. gilde: Tove Müller, 

død 03.02.2015. 
 

Udmeldelse: 
11. gilde: Lizzi Riis, 

pr. 10.02.2015. 

PR-kassen 
 

finder du fysisk i fyrkælderen i 
Gildeborgen, eller elektronisk 
http://www.pr-kassen.sct-georg-
aalborg.dk/  

 
Husk den når du har mulighed for 
at reklamere for os. 

VI VIL VÆRE FLERE. 
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Indlæg og referater til Gildeposten. 
 

Kære nye skrivere, 
 

Tak for jeres henvendelser om indsendelse af referater til redaktøren. Selvom 
det ikke er et uoverkommeligt job at redigere jeres indlæg, så de passer til 
opsætningen af vores blad, så vil jeg da gerne spare en del tid til andre 
gøremål. Desuden er flere begyndt at anvende i-pads o.a., så derfor denne 
hjælp til jer, men såfremt det volder problemer, så bare send det af sted, så 
skal småtingene nok blive rettet til. 
Når du ønsker at sende referater o. lign. med e-mails til optagelse i Gilde-
posten, så kan du med et par klik fremsende det som følger: 
 

1.) Fremsend dit indlæg som en alm. vedhæftet fil i Word - ALDRIG I 
pdf. 

2.) Indstil din PC som følger: Klik på Filer, på Sideopsætning, Margener og 
indstil Top til 1,5 cm., Bund til 2 cm., Venstre margen til 2 cm., Højre 
margen til 2 cm., Indbindingsmargen til 0 cm, samt Sidehoved og – fod 
til 1,25 cm. Klik på Standard nederst til venstre i boksen, og så på OK. 
Der anvendes enten lige eller centrerede margener i Gildepostens 
referater/artikler/bekendtgørelser. 

3.) Klik på Formater, Skrifttype: Garamond. Typografi: Normal. Størrelse: 
16. Skriftfarve: Sort. Klik på Standard og så på OK. 

4.) I Værktøjslinien find det symbol der ligner to tekstspalter. Aktiver ved 
at venstreklikke på symbolet, samt at markere og venstreklikke på to 
spalter, klik igen på symbolet og marker 2 spalter, og venstreklik. 

5.) Overskrifter skrives med størrelse 18 fed/bold, og centreret ved at 
venstreklikke på det skraverede midtersymbol i værktøjslinien.  

6.) Undgå understregninger, fordi understregning ødelægger typografien, - 
som eksemplet her viser. (Understregninger er et levn fra dengang man 
brugte skrivemaskine). Såfremt en tekst ønskes fremhævet, bør man 
anvende fed/bold. Kursiv er mindre læsbar. 

7.)Venligst husk at anføre både for- og efternavne på de personer der 
nævnes i indlæg, undlad at nævne hvad menuen bestod af og husk 
også at nævne gildets næste aktivitet/møde el. lign. - tak. 

Som det er tilfældet i almindelige aviser, blade og tidsskrifter, forbeholder 
også Gildepostens redaktør sig retten til at forkorte de modtagne indlæg, 
ligesom det af pladshensyn kan være nødvendigt at ændre opsætningen, eller 
at »skubbe« en artikel til en senere udgave. 
 

På forhånd tak for hjælpen – men skriv snart igen -  
de venligste hilsener fra redaktøren. 

12



I Kommunens naturguide for 2015 kan man læse følgende: 
 

GRØNNE AKTIVITETER I MØLLEPARKEN  
FOR HELE FAMILIEN - SØNDAG DEN 12. APRIL KL. 13-16. 

 

Mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet, Søndre Skovvej 30, Aalborg. 
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i 

samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
 

OBS: Turen foregår i Mølleparkens kuperede terræn, så husk gode travesko! 
 

Naturvejlederne og Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, byder alle interesserede 
velkommen til en spændende guidet rundtur i Mølleparken, hvor vi undervejs 
besøger flere poster med særlige oplevelser eller grønne aktiviteter.  
 

Mølleparken er som skabt til et aktivt friluftsliv og du kan bl.a. få et større 
indblik i områdets vilde nytteplanter i kombination med friske smagsprøver 
tilberedt over bål. Du kan opleve storslåede udsigter over Egholm og 
Limfjorden, få aktuel information om lokale naturforhold og  
 

SIDST MEN IKKE MINDST – 
få et større indblik i Sct. Georgs Gildernes fællesskab, når vi afslutter turen 

med eftermiddagskaffe i Gildeborgen på Rafns Alle nr. 1. 
 

Turen er foreslået af GUF- udvalget (Gildebrødre Under Femti)  
eller VSVF (Vi skal være flere).  
Find den i denne naturguide: 

http://www.roldskov.info/Files/Filer/Naturguide/naturguiden.pdf 
 

 

 
 
 

FÆLLESSKABSKULTUR I SCT. GEORGS GILDERNE 

Personlig udvikling 
Vi involverer os, søger ny viden, deler viden, hjælper på eget initiativ. 

Vi arbejder på at udvikle os til ”HELE” mennesker. 
Vi tager personlig stilling til grundlaget for vores tilværelse, 

herunder åndelige og etiske spørgsmål. 
Vi lytter, giver positiv kritik og respekterer forskellighed. 

Vi udvikler vores sociale netværk. 
 

Fællesskabet 
Vi respekterer andres værdier og anerkender faglighed og kompetencer. 

Vi viser empati og anerkender, at vi er forskellige og opfordrer til åbenhed. 
Vi bakker op om vores Gilde og Gildebevægelsen. 

Vi udvikler vores Gilde og Gildebevægelsen i takt med samfundets udvikling. 
 

Samfundet 
Vi er aktive i lokalsamfundet og handler dels selvstændigt og dels i fællesskab. 

Vi er parate til at engagere os i relevante opgaveløsninger. 
Vi støtter spejderarbejdet i lokal området. 
Vi udvikler og støtter humanitært arbejde. 

Vi tager ansvar i samfundet. 
Vi værner om miljøet og vore nationale værdier. 
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FØDSELSDAGE I MARTS: 
Dato:                                     Gilde: 
01.  Knud Erik Berg                   12. 
04.  Jytte Faldborg                        6. 
08.  Henrik Larsen, 70 år         7. 
09.  Hans Dahl                           10. 
09.  Inge Ringgaard                     11. 
10.  Peter Jensen, 70 år               1. 
11.  Mogens Foss                         8. 
11.  Laila Haugen                        10. 
12.  Ove Samson, 75 år               8. 
13.  Per Bruun Kjeldsen               5. 
13.  Poul Petersen Bach                7.    
14.  Henning Nielsen                    1. 
14.  Preben Nielsen                    10. 
14.  Tove O. Rahmberg                2. 
15. Mogens Bo Knudsen, 70 år 5. 
15.  Kirsten Wolfsen                   12. 
17.  Rita Koch                              2. 
22.  Inge-Lise Ellern      6. 
26.  Ernst W. Thygesen                1. 
28.  John Winther                       12. 
29.  Helle Stenild      6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DET SKER I MARTS: 
Dato:                                     Gilde: 
03. Gildeting                                1. 
05. Distriktsgildehal                DGL 
09. Gildeting                               11. 
10. Gildeting                                5. 
11. Gildeting                               10. 
12. Gildeting                                2. 
12.Virksomhedsbesøg  Kulturlauget 
12. Gildeting           Fjerritslevgildet 
17. Gildeting                                7. 
18. Gildeting                                6. 
18. Fødselsdagsfest                       9. 
19. Gildemestermøde               STL 
22. Tur i Hellum Skov       Stifinder 
24. Gildeting                                8. 
25. Gildeting                                9. 
26. Gildeting                               12. 
31. Sangaften               Sangerlauget    

 
 

JUBILÆER 
Den 5. marts har  

Gunny Kongsted, 9. gilde 
40 års jubilæum. 
Den 9. marts har 

Bodil Ramsgaard, 11. gilde 
50 års jubilæum. 

 

Et stort TIL LYKKE til 
jubilarerne  

og til fødselarerne. 

 
 
 

14



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

 

       
 

 

DET SKER I APRIL 
Dato:                                     Gilde: 
08. Gildehal                                  5.   
09. Laugsting               Kulturlauget 
09. Gildehal             Fjerritslevgildet 
13. Sct. Georgs Gildehal             11. 
14. Sct. Georgs Gildehal             12. 
15. Orientering for nye GL     DGL 
16. Sct. Georgs Gildehal             10. 
21. Sct. Georgs Gildehal               7. 
22. Sct. Georgs Gildehal               2. 
23. Sct. Georgs Gildehal               1. 
23. Sct. Georgs Gildehal               8. 
26. Tur til Bollebakken       Stifinder 
28. Fødselsdagsgildehal                6. 
29. Sangaften               Sangerlauget 
30. Sct. Georgs Gildehal               9. 
 

JUBILÆER 
Den 13. april har Harry Vilmar, 

7. gilde: 50 års jubilæum. 
Den 22. april har  

Henning Thomassen, 12. gilde: 
40 års jubilæum. 

 
- o 0 o - 

 

Alle fødselarerne og 
jubilarerne 

ønskes et stort og hjerteligt 
TIL LYKKE. 

 
 

       
 
 

 GOD PÅSKE 
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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 maj 2015 
 er mandag den  

20. april 2015 kl. 18.00. 
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Tal med 
en bank, der 
forstår dig

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



Jette Nielsen Signe Nygaard

Aalborg Ny Begravelsesforretning

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

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

7211 8155
Svarer hele døgnet

Danmarksgade 5A - 9000 Aalborg - www.aanb.dk

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




