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afholder 
 

DISTRIKTSGILDEHAL 
MED RIDDEROPTAGELSE 

 
torsdag den 7. marts 2013 kl. 19.00 
i Helligåndsklosteret, Adelgade, Aalborg, 

 

med optagelse af  
 

Birgit Olesen 2. Sct. Georgs Gilde, Aalborg og 
 

Anny Bramsen, 9. Sct. Georgs Gilde, Aalborg. 
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Tilmelding til både distriktsgildehal  
og den efterfølgende sammenkomst i Gildeborgen,  

Rafns Allé 1, 9000 Aalborg, til:  
 

SGK Lis Andersen,  
tlf. 4086 2446 

e-mail: lisavandersen@gmail.com 
 

senest fredag den 1. marts 2013 kl. 18.00 
 

Menu ca. kr. 100,- 
Drikkevarer til de sædvanlige Gildeborg-priser. 
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D e n  2 5 . m a r t s  2 0 1 3  b l i v e r  7 .  G i l d e  6 0  å r  

 
Det vil vi gerne fejre med en reception i Gildeborgen 

 
Fredag den 22. marts 2013 fra kl. 14 til kl. 16 

 

 
 

Ud over lidt til ganen bliver der også underholdning:  
 

  
 
 

 
Mange gildehilsener – og på gensyn – 

7. Sct. Georgs Gilde. 
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S T I F I N D E R
 
 
 
 
 
  

Torstedlund skov 
 

Søndag, den 3. marts 2013, kl. 13.30 
(bbemærk !!! - æændret klokkeslæt) 

 

Vi mødes på P-pladsen ved Nørlund savværk. 
 

Kørselsvejledning: Fra Aalborg: kør ad motorvej E 45 
mod syd. Kør ad afkørsel 33 mod Arden/Rold. Efter 
godt 3 km, til venstre ad Torstedlundvej/Nørlund 
Savværk. Ca. 1 km fremme er P-pladsen hvor vi 
mødes. (Lille rundt bord med bænke). 
 

Turen er på ca. 5 km – en times tid - ad gode, brede 
skovveje. Vi går gennem blandet skov, bøg og andre 
løvtræer, men mest er det statelige nåletræer, som 
lukker sig over vore hoveder. Undervejs skal vi dvæle 
lidt ved »Flyverstenen« et mindesmærke fra 2. 
verdenskrig. 
 

Medbring kaffe/the, som vi nyder, når vi er  
tilbage på  p-pladsen. 

 

Næste stifindertur er søndag d. 14. april –  
Thise bakker 

 

Med gildehilsen – og på gensyn - 
 

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

2885 8703                      2078 6177                        5171 9380
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NYTÅRSKUR 2013 
 

Nytårskuren den 12. januar fandt sted i Hasseris Kirkes krypt, og i år var det - 

 
- gildemester Gull-Maj Cordes, 

som på 9. gildes vegne som årets arrangør, bød velkommen, og præsenterede 
deltagerne for gildets flotte hjemmelavede frokost-buffet og fortalte om 
programmet for eftermiddagen. I sin velkomst nævnte Gull-Maj også, at 
Lilian Rasmussen, 2. gilde, netop i dag kan fejre sit 25 års jubilæum,  

 
 … så et stort tillykke fra 9. gilde til Lilian. 
 Knapt 100 gildebrødre deltog i Nytårskuren, for bl.a. at nyde, frokosten og  

 
Anne-Mette N. Jørgensen, som sang Edith Piaf sange,  

akkompagneret på klaver af Kurt Frimodt –  
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og derefter at overvære overrækkelserne af »Sct. Georgs Prisen 2013«, samt 
gildernes donation til frivilligkoordinator Inger Grønhøj, hospice Kamillus. 
Stadsgildemester Eva Lykke Madsen fortalte om betingelserne og kravene til 
den eller de personer, der kan tildeles Sct. Georgs Prisen, og fortsatte: »Efter 
indstilling fra Det Danske Spejderkorps Reden 5. Aalborg, har vi besluttet at 
tildele Sct. Georgs Prisen 2013 til Laura Venborg for sit store arbejde de 
seneste 5 år, ved at få Reden, der dengang kun bestod af 9 spejdere og et par 
enkelte ledere, til at gruppen i dag tæller over 60 spejdere og 13 ledere. Laura 
har evnen til aldrig at give op og hendes arbejde og hendes overblik er uund-
værligt, for at dagligdagen i gruppen fungerer så godt som den gør. 
Vi modtog i år to flotte indstillinger til prisen og fandt, at de passede godt 
sammen, idet den ene gives til en meget aktiv spejder og den anden til en 
tidligere spejder, som nu er en meget aktiv gildebror.  
Efter indstilling fra 1. Sct. Georgs Gilde, har stadsgildeledelsen alene, 
besluttet også at tildele Finn Bramsen, 1. gilde Sct. Georgs Prisen i år, fordi 
Finn virkeligt har fortjent denne påskønnelse for sit årelange utrættelige 
samarbejde med de forskellige korps. Han har brugt utroligt mange kræfter, 
som spejderkontakt i 1. gilde og formand for spejderkontaktudvalget i 
Stadsgildet. Finn har i mange år været aktiv spejder, gruppeleder og 
divisionschef i Nørrejyske Division og i divisionsledelsen i Jens Bang 
Division. »Engang spejder, altid spejder«, - det er lige netop Finn Bramsen«, 
sluttede stadsgildemesteren og fortsatte: »Et af Sct. Georgs Gildernes formål 
er bl.a. at udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske anvendelse i 
samfundslivet. Med dette in mente, er det os en stor glæde at overrække en 
check på 10.500 kroner til dig, frivilligkoordinator Inger Grønhøj, til den 
fortsatte frivillige indsats for beboerne på hospice Kamillus«.                 

 
Spejderkontakt Anny Bramsen, Finn Bramsen, Stadsgildemester Eva Lykke 

Madsen, Laura Venborg, DDS, Reden, samt Inger Grønhøj, Kamillus.  
Prismodtagerne fik et stort og varmt bifald, hvorefter samværet fortsatte med 
kaffe og hjemmebagte lagkager - og således sluttede en dejlig eftermiddag. 

 Redaktøren. 
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MARTS 1953 - FØDSELSDAGSFONDEN - MARTS 2013  
60 ÅR 

 

På foranledning af tidligere gildemester i Aalborg, Carl W. Jensen blev 
fødselsdagslauget oprettet i 1939. Man vedtog den gang at oprette et fond, af 
hvis midler gildet kunne hjælpe enker eller ubemidlede børn under 18 år efter 
gildebrødre. Midlerne skulle indkomme ad frivillighedens vej, og lauget trådte 
straks i virksomhed, men p.g.a det forholdsvis lille antal gildebrødre, var 
indtægterne ret beskedne – det første år kun 39 kroner. 
Efter at have diskuteret de foreløbige bestemmelser på flere gildeting gennem 
årene, blev der på stadsgildetinget den 26. marts 1953 stadfæstet en række 
statutter for Fødselsdagsfondet.  
I år har Fødselsdagsfonden så 60 års jubilæum den 26 marts. I løbet af årene, 
er nogle af fondens statutter ændret en smule, senest i maj 2005, ligesom 
fondsmidlerne gennem årene er vokset.  
I håndbogen »Vejledning for gilder og laug« som stadsgildeledelsen har 
udarbejdet til ledelser i gilder, fonde og laug, findes også de til enhver tid 
gældende vedtægter for »Aalborg Sct. Georgs Gildernes Fødselsdagsfond«, 
som iflg. § 1 er fondens navn.  
§ 3 i vedtægterne (»formålsparagraffen«), er vel nok den der i al almindelighed 
har mest generel interesse for gildebrødrene. I den står bl.a.: »Fondens formål  
er at yde hjælp til gildebrødre og gildebrødres efterladte, enker, enkemænd og 
børn. Drift af de af Aalborg Stadsgilde ejede bygninger kan dog også støttes«. 
Det fremgår også, at bestyrelsen efter ansøgning og begrundet indstilling fra 
en gildeledelse kan foretage uddelinger til betrængte gildebrødre, helt eller 
delvis ude af erhverv, eller af anden grund har økonomisk behov for kontin-
gentstøtte. 
Som bekendt markeres gildebrødrenes fødselsdage af fødselsdagsfonden, 
som sammen med en fødselsdagshilsen sender et girokort, som den enkelte 
gildebror kan anvende til at donere Fødselsdagsfonden – f.eks. et beløb som 
svarer til det antal år man fylder.  
Derfor kunne man så umiddelbart tro, at fondsmidlerne år for år blev forøget 
betydeligt, men det er desværre ikke tilfældet. 
Skriftet »Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 1935-1960« blev udsendt i anledning 
af 25 års jubilæet i 1960 og det er anvendt som kildemateriale til ovenstående. 
Omtalen i skriftet fra 1960 slutter med: »… og det ville være glædeligt om 
nogle flere gildebrødre ville betænke fonden med et bidrag. Vi kan vel alle 
være enige om, at formålet er godt. Efterhånden som gildebrødrene bliver 
ældre, bliver behovet for hjælp ganske naturligt større«. 

 
Redaktøren. 
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MUSIKANLÆGGET I GILDEHALLEN 
 

Som det vil være flere bekendt, har samarbejdet mellem musikanlægget og 
gildernes »betjeningspersonale« til tider, voldt visse kvaler. 
Det har 1. gilde taget konsekvensen af, og har (igen) doneret et nyt anlæg, til 
glæde for alle, så unødig undren/fnisen/undskyldninger og diverse udbrud 
undgås, og derved bevare den rette stemning, som en gildehal forventes at 
have.        
Ved næste gildehal bør vi alle – især »musikherolden« - sende en venlig tanke 
til 1. gilde, som af Drageskydningens overskud, har betænkt os med det nye 
musikanlæg.  
I den forbindelse må det også være på sin plads at opfordre flere gildebrødre 
(gerne med ledsager/e), til at tage del i Drageskydningerne i Gildeborgens 
have – i år er det den 13. juni. På gensyn!   
 

Redaktøren. 
 
 
 

- o 0 o - 
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1. Gilde. 
 
10.januar havde vi nytårsgildehal i 
Gildeborgen. 
Gildemester Reinhardt Rasmussen 
bød velkommen til vore gæster: 
Lilian Rasmussen, gildemester 2. 
gilde, og stadsgildeskatmester Betty 
Kjærsgaard samt gildet egne brødre. 
I sin gildemestertale håbede mester, 
at vi alle kunne se tilbage på 2012 
med glæde. Det nye år kan vi kun 
håbe på bliver et godt år, blot man 
ikke er overtroisk. Nyheder, vi er 
omgivet af, er som oftest negative, 
tænk blot på varer, som har fejl 
eller mangler. Det er så let at klage 
og at brokke sig, - der skal 52 
muskler til at se sur ud, men kun 13 
til at se glad ud. 
Hannah Bjarnhof havde givet gilde-
mesteren og hans kone en god start 
på 2013 - »og så kostede det ikke 
engang en krone!« 
Ældre tiders nytårsskæmt med at 
flytte rundt på »Madam Blå« og 
andre effekter ude på landet: en stiv 
vogn op på roekulen, en trillebør 
op i flagstangen osv. gav anledning 
til mange sjove oplevelser, hvis man 
så det udefra. 
»Mit nytårsønske skal være, at vi 
husker at finde de positive briller  

 
 
 
frem og tage dem på, da det er dem 
som giver livet det indhold vi har 
mest behov for.«  
Bent Ove Holm kom i sit 5.min 
Sct. Georg ind på de forandringer 
der sker omkring os, som Niels 
Hausgaard, når han siger: »I 
Morgen er alting bedre end i dag«.
  
Vort samfund ændres hele tiden, 
det kaldes for »omforandring« med 
et moderne udtryk. Det moderne 
samfund, der har rod i oldtidens 
Rom, hvor Gajus Petronius allerede 
den gang havde sin baggrund, var 
spiren til det moderne samfund. 
I Danmark har forandringerne ramt 
os på godt og ondt. Vi lever nu i et 
samfund, der er i forandring. 
Om fremtiden bliver bedre, kan 
man kun gisne om.  
Efter Bent Ove Holms tankevæk-
kende 5. min Sct. Georg lyttede vi 
til »An die Freude«. 
Stadsgildeskatmester Betty Kjærs-
gaard overbragte stadsgildets 
nytårs-hilsen og nævnte i den 
forbindelse, at man satte stor pris 
på det arbejde, 1. gilde, i mange 
sammenhænge, for at hjælpe med 
arrangementer af forskellig art. 
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Den 4. februar havde 3. gruppe 
inviteret til foredrag med den ver-
densberømte pensionerede krimi-
nalassistent Hugo Mortensen. En 
aften hvor lattermusklerne blev 
rørt, for som lovet, var det ikke 
kedeligt, hvad Hugo kunne berette 
om sit liv.  
Hans sparsomme visdom var blevet 
banket ind i hovedet på ham på 
Kjellerupgades skole og det var 
åbenbart nok til at han kunne få en 
form for karriere, først ved søvær-
net, og senere hos politiet.   
Hans kropsbygning var, efter eget 
udsagn, et resultat af erotisk 
byggesjusk og han havde derfor 
aldrig haft succes i idræt eller hos 
det svage køn.  
Ved søværnet bad han om at blive 
admiral, men endte som menig, da 
han absolut havde det bedst med, at 
skibet lå i dok.  
De sidste 25 år af sit såkaldte 
arbejdsliv var han tilknyttet PET, 
hvor han heller ikke udrettede ret 
meget.  
I dag er han pensioneret og har en 
strålende karriere som foredrags-
holder.  
»Så kære venner, det er ikke for 
sent at starte en indbringende 
tilværelse, du skal bare stille op og 
fortælle om dit kedelige liv og ikke 
være bange for at overdrive vildt, 
Det fremmer forståelsen og giver 
skillinger på kistebunden!« 
Næste arrangement i 1. gilde er 
gildeting den 6. marts 2013. 
 

 
2. Gilde. 
 

Den 8. januar 2013 holdt vi Nytårs-
gildehal med to jubilarer – Karen 
Moritz 60 år og Lilian Rasmussen 
25 år. Desværre kunne Karen af 
helbredsmæssige årsager ikke del-
tage, men der blev sendt mange 
hilsner fra hallens deltagere.  
Gildemester Lilian ønskede os godt 
nytår, og beskrev at livet skulle 
mødes med glæde, og at det var 
vigtigt vi mødte det nye, fremmede 
og ukendte med positivitet og 
nysgerrighed. Det ukendte kan 
opfattes som farligt, men det kan 
også opfattes som fornyelse.  
Lilian var derfor meget glad for 
gildets engagement i både Koefods 
skole og projektet med de soma-
liske kvinder.  
Vibeke fulgte op ved at nævne, at 
hun have hørt vores økonomi-
minister kalde 2012 for »20-og-
træls«. Vi kan gøre årene til »20-og- 
sjov« ved at gøre hverdagen 
spændende, inspirerende og posi-
tive for hinanden. 
Ved eftergildehallen fik vi i tale og 
sang både fejret det nye år og Lilian 
Rasmussens 25 års jubilæum. 
Vores næste arrangement er gilde-
ting den 4. marts 2013.  
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5. Gilde. 
 

Mandag den 14. januar holdt vi 
nytårsgildehal, hvor vi havde besøg 
af stadsgildemester Eva Lykke 
Madsen.  
Gildemester Bent Uggerly åbnede 
gildehallen og ønskede gildebrød-
rene et Godt Nytår. 
5 minutters Sct. Georg blev holdt af 
Per Sander og Gildeloven blev læst 
af Per Bruun. 
Herefter fik stadsgildemesteren 
pladsen ved højsædet, for at takke 
for et godt samarbejde i 2012, samt 
ønske 5. gilde et godt nytår. 
Med gildeøksen lukkede Eva Lykke 
Madsen gildehallen. 
Herefter samledes gildebrødrene til 
eftergildehal i spisestuen, og bag-
efter blev der i opholdsstuen serve-
ret kaffe med medaljer  

Eftergildehallen sluttede med at vi 
sang »Nu er jord og himmel stille«. 
Vores næste arrangement er gilde-
ting den 14. marts 2013. 
 
 
6. Gilde. 
 

I gildehallen sang vi »Det er hvidt 
herude« og det var netop, hvad det 
var derude, da 28 gildebrødre mød-
tes til nytårsgildehal den 15. januar.  
GM Inger Jespersen bød velkom-
men til gildets brødre og stadsgilde-
skatmester Betty Kjærsgaard. 
Denne aften fejrede vi Karen Kjærs 
25 års jubilæum og vor gildemester 
takkede Karen for hendes altid 
store hjælpsomhed, optimisme og 
gode humør og overrakte hende 25-
års-nålen. 
I sin gildemestertale sagde Inger 
bl.a. at Dronning Ingrid forestillede 
sig livet som en blomsterkrans med 
et utal af forskellige blomster alt 
efter, hvad livet havde bragt hende. 
Inger bandt en årskrans for 6. gilde 
med bl.a. vort 60 års jubilæum og 
andre gode oplevelser, en pæn 
blomsterkrans for 2012. Hvad har 
hver især så fået i sin egen lille 
årskrans? Nogen af os har haft 
mange gode oplevelser, og andre 
har haft perioder, hvor de syntes alt 
var trist og fuld af modgang, men 
når kransen blev bundet sammen, 
var den måske ikke så ringe endda.  
Bente Hammer Thomsen holdt 5 
min. Sct. Georg og fortalte om en 
tur, som hun og Johannes havde 
haft til København. Ved et besøg 
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på Christiania kom hun til at tænke 
på, hvor forskellige vi mennesker 
dog er, det starter allerede, når vi 
fødes, men forskelligheder kan være 
en stor styrke. Vi skal blot accepte-
re hinanden, så vi kan hjælpe 
hinanden og gøre nytte der, hvor 
hver især har sine stærke sider. Det 
synes hun, at vi i gildet har gode 
eksempler på. 
SGS Betty Kjærsgaard fik ordet og 
ønskede på stadsgildets vegne alle 
et godt nytår og takkede for gildets 
opbakning i det forløbne år og 
nævnte bl.a. vort engagement i 
Stifinderturene. 
Indbydelsen til gildehallen lød 
UDEN MEDBRAGT HAT, så 
stor var overraskelsen, da alle efter 
gildehallen blev udstyret med 
festlige, rød-hvide Roligan-hatte, 
inden vi gik til bords. Et festligt 
syn! Bordleder Jørgen Orlien bød 
velkommen og fremkom med flere 
facts om januar måned, såvel ved 
velkomsten som mellem talerne.  
Der var mange taler og gaver til 
Karen i anledning af hendes 25 -års 
jubilæum. Alle fremhævede hendes 
store hjælpsomhed, omsorg og 
glade latter. Karen takkede for al 
opmærksomheden og fortalte, 
hvordan hun var kommet i gildet 
og gav udtryk for sin glæde ved at 
være gildebror. 
Efter en dejlig middag, nød vi 
kaffe/te med Karens lækkerier og 
det hyggelige, så vi kunne sætte en 
rose i den buket, som vi vil binde 
for 2013, såvel for gildet som for os 
selv, hver især. 

Onsdag den 13. februar havde vi 
gildemøde i Gildeborgen. Jesper 
Hansen fra 8 gilde havde lovet at 
komme og fortælle os om sine 14 år 
i Grønland. 
Jesper kaldte sit foredrag 
IMMAQA - muntre fortællinger fra 
Grønland. 
Erik Messmann bød Jesper velkom-
men og fortalte lidt om Jespers 
baggrund. 
Jesper fortalte selv meget levende 
om sine 12 år i Nuuk, hvor han i en 
hel del år arbejdede som Informa-
tionschef i kommunen. Han rejste 
også meget rundt, ofte i helikopter. 
Havde også prøvet at køre med 
hundeslæde, hvilket han fortalte 
kunne være en meget speciel 
oplevelse. 
Immaqa betyder på dansk måske. 
Det kan jo på grund af vejrfor-
holdene være meget svært at lave 
helt præcise aftaler på Grønland, så 
derfor blev immaqa ofte anvendt. 
Vi så en masse skønne billeder fra 
den pragtfulde natur deroppe, og 
Jesper knyttede mange gode 
historier til dem. 
Jesper havde også været gildemester 
i Nuukgildet, som gennem årene 
tog mange gode initiativer for at 
hjælpe spejderne og grønlænderne, 
bl.a. med det årlige tivoli, som 
mange gildebrødre har deltaget i. 
Efter sit virke i Grønland tog Jesper 
til Tromsø, hvor han arbejdede som 
Seniorrådgiver i Arktisk Råd. Jesper 
er i dag bosat på Øland. 
Gildemester Inger Jespersen tak-
kede Jesper for et meget inspire-
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rende foredrag, inden vi gik vi ind 
til kaffen. Det var igen en god 
gildeaften i 6. gilde. 
Vi har gildeting den 18. marts 2013. 
 
 
7. Gilde. 
 

Ved nytårsgildehallen den 22. 
januar 2013, gennemgik mester 
hvad der er sket på denne dag 
gennem tiden, og i gildemestertalen 
blev der set tilbage på året der gik, - 
hvad der er sket i Danmark og hvad 
der er sket i Europa.  
Poul Petersen Bach holdt 5 min. 
Sct. Georg over emnet Facebook, 
og tog i høj grad udgangspunkt i 
Dronningens nytårstale. Flotte 5. 
min. som det er umuligt at gengive 
her.  
Gæst fra stadsgildet var Preben 
Nielsen, som overbragte stadsgil-
dets nytårshilsen, og nævnte, at det 
at være medlem hos os forpligter. 
Vi hørte »Tango for to«, »Den 
lyserøde panter«, »Vivaldis forår« og 
»An der schönen blauen Donau«. 

Henrik Larsen overrækker 
Helge Nielsen det nye gildetørklæde. 

 

Som første handling i vort 
jubilæumsår, og den sidste i gilde-
hallen, blev brødrene bedt om at 

hente det nye gildetørklæde en ad 
gangen ved højsædet. 
Lige efter gildehallen blev der taget 
diverse billeder af hele 7. Gilde. 
Under den efterfølgende spisning 
forsøgte bordlederen ihærdigt at 
hold visse sangglade brødre i 
tøjlerne.  

Bordleder Flemming Markussen forsøgte 
at holde justits. 

Der var nemlig uddelt et lille 
sanghefte med de sange vi normalt 
synger efter hukommelsen. 
Det bevirkede også at ordvalget i 
nogle tilfælde blev noget ander-
ledes.  
For nogen var det lidt ærgerligt, at 
det lykkedes for os at tømme 
Gildeborgens beholdning af porse-
snaps. Vi håber, at brødrene 
kommer godt over den traumati-
serende oplevelse, - inden vore 
næste arrangementer: Gildeting den 
19. marts, jubilæumsreception den 
22. marts og vores jubilæumsaktivi-
teter den 23. marts 2013.  
 
 
9. Gilde. 
 

Selvom det nu snart er længe siden 
vil jeg lige nævne, at vi havde et 
rigtigt hyggeligt julemøde den 10. 
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december 2012. Desserten var selv- 
følgelig ris a la mande med mandel. 
Efterfølgende var der bankospil 
med medbragte gaver. 
 

Den 9. januar 2013 havde vi 
Nytårsgildehal, med 36 deltagere, 
heraf 14 gæster. Preben Nielsen, 
som var en af gæsterne overbragte 
Stadsgildets nytårshilsen. Denne 
aften var helt speciel, da vi skulle 
optage en ny gildesøster, nemlig 
Inger Jensen. Inger svarede godt på 
de udleverede spørgsmål, og vi er 
rigtig glade for at modtage hende i 
vores midte.  
Gull-Maj Cordes holdt igen en flot 
gildemestertale. Emnet var »tid«. 
Tiden flyver hurtigere og hurtigere, 
jo ældre vi bliver. »Det har næsten 
lige været sommer, så bliver det 
nytår igen og igen og igen«, sagde 
Gull-Maj og fortsatte: »Tiden kan 
man ikke diskutere, naturens ur-
værk går helt præcist! Hvorfor er 
det så, vi alligevel mener, at året er 
gået så hurtigt? Man mener, at 
årsagen skal findes i, at vi menne-
sker måler tid på to forskellige 
måder. På den ene side måler vi 
tiden på en objektiv måde, hvor vi 
bruger ur og kalender. På den 
anden side måler vi tiden på en 
subjektiv måde, hvor vi tæller 
vigtige begivenheder og lader dem 
være rettesnor for, hvor meget tid 
der er gået.« 
 
Gull-Maj henviste også til en lille 
sentens, som hun for nylig havde 
læst:  

»Lav de ting, du ikke gider 
og se hvor langsomt, tiden glider. 

Lav de ting, du rigtig ynder 
og se hvor tiden sig skynder«. 

 

Til sidst mindede Gull-Maj os om 
alle de ting, vi ville huske fra 2012, 
bl.a. Jernbanebroen mellem Aal-
borg og Nørresundby, der blev 
påsejlet, og hvor det fortsat er uvist, 
hvornår den igen kan tages i brug. 
Desuden nævnte hun Helle 
Thornings skattesag, ny formand i 
SF, Marianne Jelved som ny 
kulturminister efter at Uffe Elbæk 
måtte trække sig m.m. 
Inge Rafn holdt 5 min. Sct. Georg. 
Hun fejrede desuden sin 75 års 
fødselsdag sammen med os, hvilket 
vi var rigtig glade for. 
Inge talte om hvordan det er, når 
man har »klokket i det«. Først at 
skulle være med til at stå for 
nytårsgildehallen på sin 75 års fød-
selsdag og desuden at være med til 
at arrangere Nytårskur den dag, 
hvor hun havde regnet med at fejre 
fødselsdag med familie og venner. 
Inge klarede det hele og udsatte 
fødselsdagen en uge. Flot gjort! 
 

Mandag den 11.02.13 havde vi en 
spændende aften sammen med 
»snetossen« Jesper Hansen fra 8. 
gilde. Jesper har tilbragt 14 år på 
Grønland hvoraf han i 12 år 
arbejdede som informationschef for 
Nuuk kommune. 
Jesper fortalte levende om sine 
oplevelser og krydrede det med 
mange små sjove historier. 
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Ligeledes fortalte han noget om 
spejderarbejdet i Nuuk og om sin 
tid som Gildemester i Nuuk. 
De næste arrangementer er fødsels-
dagsfest den 5. marts og Gildeting 
den 25. marts 2013. 
 
 
10. Gilde. 
 

Den 16. januar holdt vi nytårs-
gildehal, hvor 27 gildebrødre og 1 
gæst, Kirsten Kokholm fra Stads-
gildet, deltog, med efterfølgende 
hyggeligt samvær. 
Annie Sperlings gildemestertale 
blev indledt med en omtale af 
trompeten, som var valgt til 
aftenens instrument, idet musikken 
til gildehallen var med Louis 
Armstrong. Gildemestertalen var 
om nytårsfortsætter, julehilsner og 
ikke mindst om lysets betydning for 
ritualerne i alle religioner, for kunst-
nerne, for os alle i dagligdagen. Om 
hvordan vi har tæmmet lyset gen-
nem tiderne med olielamper, elek-
triske glødepærer.  Om hvordan 
lyset her i landet, hvor solen kan 
være fremme i 17 timer, fylder i 
sproget.  
Vi kaster »lys på sagen«, noget »kan 
komme for dagens lys«, nogen 
opfatter sig selv som »et lys«, andre 
er det. Vi kan »brænde vort lys i 
begge ender«, vi kan føre nogle 
»bag lyset«, og der kan gå »et lys op 
for os«, og man kan »gå ud som et 
lys«. 
Anne-Lise Mølgaard holdt 5 min. 
Sct. Georg, hvor hun fortalte om 

»den gamle kone«, der var flyttet 
ind hos hende. Stod foran hende i 
spejlet, brugte hendes penge, spiste 
hendes chokolade, pillede ved 
badevægten. Et meget fornøjeligt 
indlæg. 
Kirsten Kokholm bragte derefter 
Stadsgildets nytårshilsen til 10. 
gilde. 
Under middagen fortalte Robert 
Madsen om et projekt om spejder-
uniformens historie, som han skulle 
hjælpe en PHD-studerende fra 
Københavns Universitet med. 
Samtidig skulle Robert også være 
konsulent for en gruppe, der var 
nedsat til at designe en ny 
spejderuniform. 
Som sædvanlig en god gildeaften. 
  
Hvem er vi? Hvordan foregår en 
gildehal?   
Spørgsmål som blev stillet af spej-
dere på 2012-lejren. GM Annie 
Sperling arrangerede derfor en 
spejdergildehal den 24. januar i 
Gildeborgen.  

 
 
21 spejdere i alderen 8-10 år og 4 
ledere fra Hardeknud greb chancen 
og mødte op, desuden deltog 12 
gildebrødre. Spejderne blev budt 
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velkommen og derefter vist rundt i 
Gildeborgen. Spørgelysten var stor, 
især på effekterne i laugsstuen. 
 Derefter gik vi ind i gildehallen, 
hvor Annie bød velkommen.  Vi 
startede med at hilse vort flag og 
derpå fortalte GM om symbolerne i 
vægtæppet, lysene på bordet, øksen 
– som styrer det hele og har Harry 
Potter egenskaber: ved to dunk rej-
ser alle sig, og ved ét, sætter man 
sig, og sværdet som symboliserer 
Sct. Georgs sværd, at kæmpe for 
det der er rigtigt uden at kræve sin 
ret. Lysene symboliserer retfærdig-
hed og sandhed og de minder os 
om genskæret fra fordum tiders 
lejrbål. 
Spejderne fik også at vide, hvilke 
opgaver ledelsen og herolderne har. 
I gamle dage betød et gilde en sam-
menslutning af faggrupper, f.eks. 
var alle snedkermestre samlet i et 
snedkermestergilde. Vi har over-
taget begrebet, og er nu en over 70 
år gammel sammenslutning af 
tidligere spejdere og spejderinteres-
serede. Her i Aalborg er der ca. 300 
gildebrødre fordelt i 10 gilder, som 
igen er delt op i grupper, små 
patruljer. I grupperne har vi vores 
månedlige møder, det er her det 
egentlige gildearbejde udføres. 
Baden-Powell valgte at Sct. Georg 
skulle være forbillede for spejdere, 
så derfor var det naturligt at 
tidligere spejdere valgte at kalde 
deres gilde for Sct. Georgs Gilde. 
Vi har som I, deltaget i mange løb 
og spejderture, hvor vi har længtes 
hjem, men også haft sejrsglæde ved 

at vinde en egernhale, en sølvme-
dalje el.lign., glæden ved at kunne 
klare en opgave, vi ikke vidste vi 
kunne, og glæden ved at være sam-
men med andre minier, hvor det 
har været rart, godt og varmt. Vi 
har mange minder, som svarer til 
jeres oplevelser. Vi er meget glade 
for at I har lyst til at besøge os.  
Herefter blev Gildeloven og 
Spejderloven læst op. Spejderne 
kunne høre, at der ikke var stor 
forskel på deres og vores. Robert 
Madsen, som er en eminent 
fortæller, og kan sin spejderhistorie, 
fortalte i sin 5 min. Sct. Georg, 
hvordan Baden-Powell startede 
spejderbevægelsen.  Det kunne hol-
de ørerne stive. Annie lukkede 
gildehallen, og så var der sodavand 
og kringle.   

 
 

Aftenen sluttede med »Nu er jord 
og himmel stille«. 
Inden spejderne gik, fik de 
udleveret den nye folder der 
forklarer hvad gilderne er. 
 
Den 7. februar holdt vi gildemøde, 
hvor Jørgen Poulsen fra gildet 
fortalte og viste billeder fra sit 
arbejdsliv i Søværnet. 
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Efter at være uddannet som 
maskinarbejder, uddannede han sig 
videre i Søværnet som infirmeri-
sergent. 
Han var bl.a. udstationeret i 
Grønnedal som leder af infirmeriet, 
hvor han også brugte sin erfaring 
som bl.a. narkoseassistent for både 
læge og tandlæge. Han var instruk-
tør i 1. hjælp, leder af redningspa-
truljen o.m.a. 
Derefter var han med Søværnets 
inspektionsskibe omkring Grøn-
land, Færøerne og Island, hvor han 
også havde flere forskellige leder-
poster.  
Hans arbejdsliv i Søværnet siden 
1971, sluttede i 2010, som leder af 
personalesektionen med 630 ansat-
te. Dette arbejde blev udført på 
land hos Søværnet i Frederikshavn. 
Et godt foredrag om et spændende 
arbejdsliv, flot krydret med billeder 
af naturen på Grønland og Færø-
erne, samt sjove historier. 
Næste gildearrangement er gildeting 
den 13. marts 2010. 
 
 
11. Gilde. 
 

Der var dækket op til fest ved vores 
nytårsgildehal den 21. januar 2013. 
Nytårsgildehallen er jo altid festlig, 
men vi var så heldige i år, at have 
en 50 års jubilar, Ellen Høyer, at 
fejre i Gildehallen. Netop derfor 
havde vi også fået besøg af 10 
gæster.  
Bordene var dækket i dagligstuen 
og 6. gruppe havde pyntet dem flot.         

Vor gildemester Hanne Thusgaard 
så i gildemestertalen tilbage på året 
der svandt og bød med gode ønsker 
velkommen til det nye år.   
5. min. Sct. Georg blev indledt med 
sangen »Bridge over troubled 
Water«, som taleren Lis Ovesen 
betragtede som »sin« sang. I et 
meget flot 5. min. Sct. Georg 
fortalte Lis om sin vej fra en 
barndom i Pandrup til 11.gilde i 
Aalborg. 
Herefter lykønskede Hanne Thus-
gaard vores jubilar, der i sin tid blev 
optaget i 2.gilde, kom med i 9.gilde 
og var med til at starte 11. gilde for 
37 år siden. Hanne overrakte der-
efter gildets gave til jubilaren.                         
Derpå overtog stadsgildemester 
Eva Lykke Madsen øksen. Eva så 
også tilbage på året der svandt, med 
særligt fokus på Spejdernes lejr 
2012, som Eva havde været meget 
glad for at kunne deltage i. Derefter 
hyldede Eva jubilaren og overrakte 
Ellen Høyer 50 årsnålen. 
I eftergildehallen var der en meget 
fin stemning, der blev ekstra løftet, 
da bordleder Ulla Toftild åbnede 
for talerrækken ved at spille »Cham-
pagnegaloppen«, og få alle de delta-
gende gildebrødre til at slutte 
musikken af med at lade champag-
nepropperne springe, idet gruppen 
havde indkøbt små bordbombe-
champagneflasker, som ta´til bords 
kort, disse måtte vi nu alle lade 
springe. Et meget festligt indslag, 
der blev fulgt af adskillige hyl-
desttaler til jubilaren. 
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11.gildes næste arrangement er 
gildetinget den 12 marts.  
 
 

Vesterhavsmarchen. 
 

Den 28. januar blev der afholdt 
ekstraordinært stadsgildeting, hvor 
eneste punkt på dagsordenen var 
valg af ny Vesterhavsmarchkomité. 
Der blev valgt 3 komité medlem-
mer, nemlig Finn Bramsen 1. gilde, 
Hanne Thusgaard, 11. gilde og Judy 
Winneche, 12. gilde. 
De tre komitémedlemmer har nu 
konstitueret sig således: 

Formand: Finn Bramsen 
Sekretær: Hanne Thusgaard 
Kasserer: Judy Winneche. 

 
Lis Andersen, DGK. 

 
 

Kulturlauget 
 

Kulturlaugets julemøde fandt sted 
den 17. december, på den sædvan-
lige hyggelige måde. 
Efter vi havde indtaget middagen 
ved de julepyntede borde og sunget 
et par julesange, var det tid til at 
danse om juletræet og synge de 
gamle julesalmer. 
Derefter gik vi ind i dagligstuen til 
kaffe og hjemmebagte småkager, og 
snakken gik lystigt. 
Derefter blev der læst en 
julehistorie. 
Nu var det tid til en konkurrence, 
og der blev ivrigt gættet. I år var det 
blevet bestemt, deltagerne skulle 
komme med en tyver, og forinden 

havde laugsledelsen indkøbt gaver. 
Vi var inddelt i grupper, og den 
gruppe, der havde flest rigtige svar, 
var den første til at få julegaver, 
fremdeles. Det blev meget 
fornøjeligt. 
Derefter takkede Laugsmester Helle 
Stenild for fremmødet og ønskede 
os alle en glædelig jul og et godt 
nytår. 
 
Ved årets første møde den 23. 
januar, havde vi »Litterær Gætteleg« 
og som sædvanlig havde Flemming 
Boye haft det store arbejde med at 
finde frem til novellerne, som han 
og Gull-Maj Cordes skiftedes til at 
læse op. 
Det var nogle meget morsomme 
historier, og vi morede os meget. 
Inden oplæsningen havde vi fået 
udleveret en konkurrencekupon 
med forskellige muligheder. Vi 
skulle gætte, hvilke forfattere, der 
havde skrevet de pågældende 
noveller. Nogle havde været rigtig 
gode og gættet dem alle, og andre 
havde slet ingen rigtige, men sjovt 
havde vi det alle sammen. 
Laugsmester Helle Stenild takkede 
Flemming for hans store arbejde. 
Derefter gik vi ind til kaffen og 
snitterne. 
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SANGERLAUGET 
Laugsmester Margrethe Hansen 
bød velkommen til årets første 
sangerlaugsaften den 31. januar 
2013. Derefter startede vi på vanlig 
vis, med vores kendingsmelodi og 
Januarsangen. 
Aftenens tema var: Året 2012, hvad 
skete der?  
Det blev til et causeri over det 
forgangne års begivenheder. Disse 
begivenheder blev kædet sammen 
med en sang, såvel danske som 
udenlandske. Det var lige fra 
»Hvilket postbud«, og »Med Kron-
borg om styrbord« til »God save 
the Queen«, »Papirklip« og »Sne-
flokke kommer vrimlende«.  
Undervejs blev vi bl.a. belært om 
vore helligdages opståen og specielt 
sidste års politiske snak om afskaf-
felsen af nogle af dem. Om nedskæ-
ringerne i det Københavnske Politi 
med nedlæggelse af byens ridende 
politi, som mundede ud i sangen 
»Cyklerne, cyklerne cyklernes kor«. 
Og så var der kaffe-/thepause med 
dyrlægens natmad. 
Efter pausen var det Ønskekoncer-
tens tur med mange dejlige sange. 
Vi afsluttede en hyggelig aften med 
Kim Larsens »Om lidt bli’r der 
stille«. 
Næste sangaften er tirsdag den 26. 
marts 2013. 

 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 15.02.2013. 
 
 

Adresseændringer: 
10. gilde: Johs. Christiansen 
Pakhusvej 21, 9260 Gistrup. 

johschr@9260.dk 
11. gilde: Grethe Vedel Jensen 

Sælsager 76, 9000 Aalborg. 
 
 

Tlf.nr.ændring 
9. gilde: Bente Holmbach: 

2082 8619. 
11. gilde: Else Højberg: 

3024 1250. 
 
 

E-mail ændring 
8. gilde: Ove Samson 

Osamson40@yahoo.dk 
11. gilde: Anny Nis-Hansen 

egonoganny@gmail.com 
 
 

Optagelse 
9. gilde: Inger Jensen 

Abelsvej 2, 9000 Aalborg. 
Tlf. 9814 0801. Mob. 2167 0098 

Født 09.12.1947.  
Optaget 9.1.2013 

Mail: ipj@stofanet.dk 
 
 

Udmeldelse 
9. gilde: Charlotte Meyer. 

7. gilde: Jørgen Vinther Nielsen. 
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FØDSELSDAGE I MARTS: 
Dato:                                     Gilde: 
01.  Knud Erik Berg                   12. 
04.  Inger Carøe            10. 
04.  Jytte Faldborg                        6. 
08.  Henrik Larsen      7. 
09.  Hans Dahl, 90 år               10. 
09.  Grethe Vedel Jensen            11. 
09.  Inge Ringgaard                     11. 
10.  Peter Jensen      1. 
11.  Mogens Foss                         8. 
11.  Laila Haugen, 70 år           10. 
12.  Agnete Hvitfeld, 70 år        11. 
12.  Ove Samson                          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.  Jørn Agerhus                         1. 
15.  Mogens Bo Knudsen     5. 
15.  Kirsten Wolfsen                   12. 
16.  Lizzi Riis, 75 år                  11. 
17.  Rita Koch                              2. 
20.  Niels Jessen                           7. 
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: 
03. Stifindertur                   Stifinder 
04. Gildeting                                2. 
05. Fødselsdagsfest                       9. 
06. Gildeting                                1. 
07. Ridderhal                           STG 
11. Gildeting                               12. 
11. Gildeting                       Løgstør 
12. Gildeting                               11. 
13. Gildeting                               10. 
14. Gildeting                                5. 
14. Gildeting                    Fjerritslev 
18. Gildeting                                6. 
19. Gildeting                                7. 
20. Gildeting                                8. 
21. Gildemestermøde              STG 
22. 60 års Jubilæumsreception      7. 
23. Jubilæumsaktiviteter                7. 
25. Gildeting                                9. 
26. Sangaften               Sangerlauget 

 
- o 0 o - 

 

JUBILÆUM 
Den 25. marts har  

7. Sct. Georgs gilde 
60 års jubilæum. 

(Reception den 22. marts i 
Gildeborgen). 

 

- o 0 o - 
 

Et stort TIL LYKKE til  
7. gilde og til fødselarerne. 
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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: 
Betty Kjærsgaard, 

Vesterå 28, D1, 9000 Aalborg. 
Tlf. 6115 3438 

e-mail: bevertoftevej@hotmail.com 
 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen,  

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

 
Distriktets Internationale Sekr. 
Kirsten Kokholm, Sofiehøj 8,st.th. 

9000 Aalborg, Tlf.: 4460 3593. 
e-mail: fkokholm@hotmail.com 

 
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. 
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: 
Hanne Thygesen,  

Blegdalsparken  45, st., 9000 Aalborg.  
Tlf.: 9818 9797. 

e-mail: hpt@stofanet.dk 
 

Annoncer: 
 Henvendelse til redaktøren. 

 

Tryk: Budolfi-Grafisk. Se bagsiden. 
 
 

BEMÆRK: Deadline for 
april/maj: torsdag 14. marts 2013, 

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


