
Sc
t. 

G
eo

rg
s G

ild
er

ne
 i 

A
al

bo
rg

Gildeposten

Nr. 3 april/maj 2013 66. årgang



Blytækkervej 7 · 9000 Aalborg · www.budolfi-grafisk.dk

prepress  l  offset  l  bogtryk  l  digital farveprint og -kopi

tlf. 98 16 90 22 l info

Budolfi Grafisk



DRAGESKYDNING 2013 
TORSDAG DEN 13. JUNI. 

 
1. gilde afvikler igen i år sin traditionelle drageskydning, så 
kom og vær med til at kæmpe om de flotte præmier.   
 
Tegningslister vil snarest blive udsendt til alle gildebrødre. 
Udfyld den og - send den.  

 

Der er ingen grund til at vente til tegningsfristens udløb 
mandag den 10. juni. 

                       (Afregning senest 1 . juni). 
 

Vi mødes i Gildeborgen den 13. juni kl. 18.00 til en hyggelig aften. 

 

Tag madkurven med. 
Der vil også være mulighed for at grille. 

Øl, vand, vin og kaffe kan købes til Gildeborgens sædvanlige priser. 
(Du må ikke selv medbringe drikkevarer). 

Skydningen indledes med at drageridderen afgiver det første skud, derefter 
stadsgildemesteren og det tredje skud af 1. gildes mester. 

Alle kan deltage i skydningen mod dragen. 
Husk at tilmelde dig ved skydeledelsen. 

Som sædvanlig er der også mulighed for at konkurrere på sidebaner. 
 

Du kan få alle tiders aften – 
 

* vi begynder kl. 18.00 
* det sker i Gildeborgens have 

* du kan skyde på dragen fra kl. 18.00 
*du kan skyde på sidebanerne fra kl. 18.45 

Det er bare op til dig selv! 
 

Til de, der ikke selv ønsker at medbringe madkurv, er der mulighed for 
at købe mad i Gildeborgen. Man skal selv kontakte Curt i Gildeborgen 
og aftale nærmere (tlf. 9813 6755) senest mandag den 10. juni 2013 - 

 

- og tag så det gode humør med hjemmefra. 
 

Med stor gildehilsen, 1. gilde. 
 

PS. Der er præmie til det gilde, der tegner flest lodder – 
(1. gilde deltager ikke.) 
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STIFINDER
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Søndag den 14. april 2013 kl. 11.30  
skal vi gå en tur i THISE BAKKER 

 

Vi mødes på P-pladsen (P-plads - Bakketårnet) der 
ligger små hundrede meter nordøst for Thise Kirke.  

Kørselsvejledning: Fra Aalborg kør ad motorvej E45N, 
derefter motorvej E39 mod Hjørring, drej af ved 
afkørsel 8 mod Blokhus. Efter Luneborg Kro drejes til 

højre mod Manna, hvor 
der drejes til højre ad 
Kirkebakken mod Thise 
Kirke. Beregn ca. 40-45 
minutters kørsel fra Aal-
borg. Turen går dels ad 
grøn rute og dels ad rød 
rute, og har en længde 

på ca. 4 km gennem et delvis kuperet terræn.                         
HUSK! Medbring frokost, som vil blive indtaget 
undervejs ved Vor Frue Kilde. Kaffe/the m.v. indtages, 
når vi vender tilbage til P-pladsen. 

Næste Stifindertur er søndag den 2. juni 2013,  
kl. 11.30 i »Østerild Klitplantage«. 

Stifinderture er for alle gildebrødre med ledsagere. 
 

På gensyn og med gildehilsen 
 

Finn Christensen  Henning Klausen            Jørgen Orlien 
  Tlf. 9814 7729    Tlf. 9879 1087           Tlf. 9818 1367  
 Mobil 2885 8703  Mobil 2078 6177          Mobil 5171 9380 
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1. Gilde. 
 

Den 6. marts havde vi ordinært 
gildeting. Gildemesteren havde for-
fattet en sang, hvor han beskrev 
gildebrødres føl’se, når den stod på 
gule ærter med flæsk og med pølse. 
Således var vi vel forberedt til selve 
tinget. En fyldig beretning om 
gildets virke i det forgangne år 
dannede optakt til en god debat. 
Særligt skal nævnes vor snak om 
fortsat afholdelse af Sct. Georgs 
Gildehallen i Aalborg Kloster. Det 
fortsætter vi med. Det er faktisk 60 
år siden 1. Gilde begyndte med sine 
Sct. Georgs Gildehaller i klosteret. 
Vi har hvert år mange gæster. Det 
er jo dejligt og hyggeligt.  
Vores regnskab var tilfredsstillende 
og vi kunne leve med uændret 
kontingent. 
Valgt til ny gildeledelse blev 
Reinhardt Rasmussen som mester. 
Henning Nielsen som kansler og 
Jørgen Christensen som skatmester. 
Vi drøftede også Drageskydningen, 
som jo siden 1957 har været afholdt 
i Gildeborgens have. Vi fortsætter 
med samme koncept, dog med 
mindre justeringer m.h.t. sidebaner. 
Snart kommer der tegningslister ud 
til alle gilder. Vi håber der bliver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tegnet rigtig mange numre, da 
overskuddet jo går til Gildeborgen. 
Bl.a. kan nævnes musikanlægget og 
pergolaen som resultater af over-
skud fra Drageskydningen. 
Spejderkontakt Finn Bramsen 
kunne berette, at 1. Gilde havde 
været godt repræsenteret ved de 
forskellige spejderarrangementer i 
årets løb. Takkede samtidig Gildet 
for indstillingen til Sct. Georgs 
Prisen, som Finn jo så fortjent 
modtog ved Nytårskuren. 
Vi kom langt omkring inden mester 
kunne sammenfatte, at vi er et godt 
og aktivt gilde. 
 
Den 7. marts stod 1. Gilde for 
afvikling af Distriktsgildehal med 
Ridderoptagelse. Det var et solidt 
gildearbejde vi præsterede. 
Eftergildehallen var festlig og med 
en ny sang til de nye Riddere. 
Vores næste arrangement er Sct. 
Georgs Gildehallen i Aalborg 
Kloster den 23. April. 
Den 16. maj skal vi på havnen i 
Aalborg. Først spise et sted med 
udsigt ud over fjorden. Siden på 
besøg på Forsvars- og Garnisons-
museet. Habil rundviser haves. 
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2. Gilde. 
 

Vores gildemøde den 5. februar 
bød på et glad, festligt og farverigt 
foredrag af tidligere sygeplejerske 
Lene Holm. 
Lene havde hele sit liv haft stor lyst 
til at besøge Indien. I en moden 
alder besluttede hun, at nu skulle 
det være og hun kom herefter til at 
tilbringe 3 måneder på et indisk 
skolehjem for fattige børn på 
Mitraniketan.  
Her underviste hun børn i mange 
forskellige aldre i musik, dans og 
sang.  
Under det inspirerende foredrag så 
vi mange billeder fra det liv, som 
Lene havde haft med børnene, 
ligesom vi også blev berigede af 
hendes glade sange.  
En aften ud over det sædvanlige 
især fordi Lene forstår at formidle 

sine oplevelser med både vid og 
glæde.  
Vore næste møder er Sct. Georgs 
gildehal den 29. april og gildemøde 
den 22. maj 2013. 
   
 
5. Gilde. 
 

Efter indtagelse af den traditionelle 
menu startede gildetinget med del-
tagelse af 2/3 af gildes medlem-
mer. Palle Bjørnstrup var en myn-
dig dirigent.  
Bent Uggerlys beretning kan sam-
menfattes til: »Det har været et stil-
le, men godt år for 5. gilde med en 
meget høj mødeprocent til vore ar-
rangementer«. 
Regnskabet udviste et lille under-
skud, men kontingentet forblev 
uændret. 
Valget til ledelse gav følgende resul-
tat: GM Bent Uggerly, GS Poul 
Christensen og GK Laust Dals-
gaard. 
Næste møder er gildehal den 15. 
april og gildemøde den 23. maj 
2013. 
 
 
7. Gilde. 
 

Emnet for aftenens gildemøde den 
18. marts var en debat om Gilde-
borgens fremtid. 
Det efterfølgende er et uddrag af 
indledningen ved Niels Jessen, samt 
et forsøg på at konkludere.  
Det første jeg kommer til at tænke 
på vedr. ovennævnte, er ordene 
»nostalgi« og »minder«. Dette hus vi 
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befinder os i er simpelthen fyldt 
med disse ting. Går man ned i 
kælderen, kan man finde informati-
oner helt tilbage til da huset blev 
købt. Det er klart, at det sætter 
noget i gang hos den enkelte. Jeg 
mener, at alle mennesker har behov 
for at »dyrke« nostalgi, og at man 
ligeledes gør det helt automatisk. 
Det er en del af den menneskelige 
udvikling, helt naturligt. 
I 7. gilde har vi et højt aldersgen-
nemsnit, og dermed er der rigtig 
mange, der har mange minder om 
deres spejdertid. Ved besøg på 
Spejdermuseet er det dejligt at se, 
hvordan man kikker i diverse bøger 
og andet materiale for at finde 
bestemte begivenheder - også langt 
tilbage i tiden, man kan se, at det 
virkeligt betyder noget. 
Jeg nævnte før 7. gildes høje gen-
nemsnitsalder. Det ville være 
dejligt, om der var tilgang af nye, 
gerne yngre, medlemmer. Jeg er 
selv vist nok den næstyngste med 
65 år. Hvad angår de andre gilder 
har jeg ikke styr på deres gen-
nemsnitsalder, men det er vist lidt 
lavere end i 7. Gilde. Der opstår jo 
desværre nogle problemer, efter-
hånden som vi alle bliver ældre. Vi 
kan ikke det, vi gerne ville kunne og 
det er sommetider svært at 
acceptere. Disse ting kommer så til 
at spille ind hvor vi færdes, dels i 
vore hjem, dels andre steder - f.eks. 
i Gildeborgen. 
Gildeborgen er et flot hus, men 
desværre udstyret med en høj ind-
gangstrappe, ikke hensigtsmæssige 

toiletter, som er svære at komme til, 
såfremt man har behov for at 
anvende rollator eller kørestol. Jeg 
ved godt, at der er noget der hedder 
bygningsregulativer og fredningsbe-
stemmelser, som naturligvis skal 
overholdes. Det kan være en 
hindring for at lave forbedringer, 
således at alle skal kunne komme i 
Gildeborgen. Det vil være trist, hvis 
nogle medlemmer er forhindret af 
ovennævnte årsager. 
Det næste vil være det økonomiske. 
Hvis der skal foretages ændringer 
vil der koste penge. Og hvor skal de 
komme fra? Der er vel reelt set kun 
medlemmerne til at betale. En 
mulighed kunne også være at søge 
fonde. 
Det alvorligste er dog nok den 
manglende medlemstilgang. Det vil 
betyde, at der om få år vil være 
færre til at bære de økonomiske 
byrder.  
Så kan man spørge: »Skal Gilde-
borgen sælges, og hvor finder man 
så et sted, der er lettere adgang?« 
Det vil jo nok sige i et plan. Hvor 
finder man et sted, som også 
økonomisk er billigere? 
Effekterne fra Gildeborgen forsvin-
der jo ikke, men skal blot flyttes. 
Herefter kom en opfordring til at 
fremkomme med sine meninger, og 
ikke kun at læne sig tilbage og sige: 
»Det går jo nok i vores tid!« 
I den efterfølgende debat blev det 
nævnt, at emnet havde været oppe i 
stadsgilderegi, da Jens Bang Divisi-
on solgte Spejderborgen. Men den-
gang var der ikke flertal for at 
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sælge, og bygge nyt sammen med 
spejderne. Et af argumenterne var, 
at man ikke ville ud på Lars t… 
mark, at mødestedet skulle være i 
midtbyen, og hvor finder man det 
til en pris, som kan dækkes af et 
salg af Gildeborgen. 
Man har også tidligere undersøgt 
muligheden for at adgangsfor-
holdene, herunder en form for lift, 
men der er restriktioner i diverse 
love og bestemmelser, så det bliver 
meget svært at gennemføre. 
I debatten kom vi langt omkring de 
emner, som Niels lagde ud med. 
Senere kan der opstå problemer 
med forpagtningsafgiften vedr. 
restauranten, når det forlyder, at 
flere og flere møder lægges andre 
steder, med en manglende indtægt 
for restauratøren til følge. 
Vi vil gerne bede Stadsgildet og de 
øvrige Gilder, om at udvise »rettidig 
omhu«, ved at tage emnet op med 
jævne mellemrum, således at 
problematikken ikke pludselig står 
for døren og skal løses i en fart. 
Det vil jo nok være økonomien, der 
kommer til at bestemme. 
Vore næste arrangementer er Sct. 
Georgs gildehal den 16. april og 
gildemøde den 21. maj 2013. 
 
 
9. Gilde. 
  

Den 5. marts 2013 fejrede vi gildets 
49 års fødselsdag. 
Vi havde en rigtig hyggelig aften 
med masser af sang. Vi nåede at 
synge 20 sange samt en fødsels-

dagssang. Den arrangerende gruppe 
havde planlangt sangene og delt 
dem op i emner: Vinteren og 
forårets komme, Kærlighed, Livet 
og fællesskabet samt en lille gruppe 
der blev kaldt diverse.                
Flere af sangene blev introduceret 
af nogle fra gruppen, der fortalte 
lidt om forfatterne og teksterne. Et 
par af sangene var helt nye for de 
fleste af os.                                  
Ind imellem sangene var der indlagt 
et par konkurrencer, hvor man bl.a. 
skulle gætte hvem der havde skre-
vet nogle udvalgte sange.  Desuden 
var der også en lille afdeling med 
oplæsning af rim og remser, som 
man så skulle gætte forfatteren til. 
Alt i alt en rigtig fin aften. 
De næste arrangementer er Sct. 
Georgsgildehal med væbneropta-
gelse den 22. april og gilde-weekend 
den 24.-25. maj 2013. 
 
 
11. Gilde.  
 

Som ofte før var der et stort frafald 
til vort gildemøde den 20. februar, 
idet kun ca. halvdelen af gildet var 
mødt frem i vinterferien, for at 
høre Jesper Hansen fortælle om sit 
mangeårige ophold på Grønland. 
Jesper indledte med at gøre os 
opmærksom på, hvad foredraget 
overskrift »Immaqa« betød. Det er 
nemlig således, at vejret i Grønland 
bestemmer alt, og alle aftaler sluttes 
derfor med ordet – Immaqa, der 
betyder måske, og aftaler må 
betragtes som en hensigtserklæring!                
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Jespers grønlandsophold startede i 
Sisimiut, der blev beskrevet som en 
meget driftig handelsby, hvor man 
var god til at tjene penge. Således 
præsterede man et år, at udskyde 
julen en måned, fordi man efter en 
skolebrand, havde brug for mere tid 
til genopbygning og dermed også 
indtjening.  
Senere flyttede han til Nuuk, som 
informationschef for Nuuk kom-
mune. Vi hørte om det grønlandske 
flag, der er nemt at vende forkert, 
men vi lærte samtidig, hvordan man 
vender det korrekt. Jesper fortalte 
videre om trafikken i Nuuk, hvor 
der er få privatbiler og mange 
taxaer, samtidig med, at man har en 
meget velfungerende busrute. Vi 
hørte og så, på de dejlige billeder, 
hvor meget sne, der kan falde på en 
vinter og hvilke problemer, der kan 
opstå, hvis man glemmer at få 
skiene frem i tide. Som informati-
onschef stod han også for kon-
takten til kongehuset og her blev 
små fortællinger også ledsaget af 
fine billeder. Under alle sine år i 
Nuuk var Jesper medlem af Sct. 
Georgs gildet i Nuuk og vi både så 
og hørte om hvorledes gildear-
bejdet foregår deroppe. Vi siger tak 
for et fint indblik i livet i Grønland. 
11. gildes næste møder er Sct. 
Georgs gildehal den 11. april og 
gildemøde den 15. maj 2013. 
 
33 gildebrødre var den 12. marts 
mødt op til vort årlige gildeting, 
hvor gildemester Hanne Thusgaard 
aflagde beretning om stort og småt 

i det forløbne år og nævnte bl.a. at 
vi i 2012 var i stand til at uddele 
41.525 kroner i donationer. Hanne 
sluttede sin beretning med at takke 
for opbakningen i den tid hun har 
siddet i 11. gildes ledelse, nemlig 
skatmester i 2 år, kansler i 4 år og 
gildemester i 4 år.  
Herefter fremlagde skatmesteren 
regnskab og budget. Regnskabet 
viste et lille underskud på madkon-
toen og vi vedtog at hæve kontin-
gentet med 20 kr. pr. kvartal. 
Kasseren for julemarkedet aflagde 
særskilt regnskab, der viste at vi 
også i 2013 er i stand til at uddele 
donationer.                                                     
Herefter stod der valg af ny 
gildemester på programmet. Des-
værre havde ingen kandidater meldt 
sig på forhånd, så vi suspenderede 
tinget i kort tid, så der kunne sum-
mes lidt.  
Da mødet blev genoptaget meldte 
Allis Bartolin sig som kandidat for 
det næste år og vi valgte med stor 
applaus Allis som 11. gildes nye 
gildemester. Tinget fortsatte her-
efter med flere punkter og ind-
komne forslag og der var livlig 
debat om flere af dem. 
Efter eventuelt var der kaffe og lidt 
sødt, inden vi gik til mødets sidste 
meget vigtige punkt, lodtrækning til 
nye grupper. Traditionen tro var 
det vores sidst ankommende 
gildebror, Jytte Kaiser, der var 
»lykkens gudinde«. Med 44 gilde-
brødre skulle der dannes 7 grupper, 
hvoraf en gruppe kun skulle have 5 
medlemmer, da vi har en ny gilde-
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bror i vente, som der skal gøres 
plads til. 
Næste arrangementer er Sct. 
Georgs Gildehal den 11. april og 
gildemøde den 15. maj 2013. 
 
 
12. Gilde. 
 

P.g.a af en fejl fik vi desværre ikke 
referat med i Gildeposten nr. 2. og 
da aktualiteten for dette referat er 
overskredet, bliver det til referat fra 
Thinking Day den 22.februar, som 
blev holdt i spejdermuseet på 
Sofiendalsvej, på trods af at der jo 
både var vinterferie i ugen og 
influenzaepidemi, var vi 10 gilde-
brødre som havde en dejlig aften 
med spejderminder. 
 
Gildetinget den 11marts forløb fint 
der blev set tilbage på mange gode 
arrangementer i det forløbne år. 
Der blev vedtaget en lille forhøjelse 
af kontingentet på 5 kr. pr. kvartal, 
og at flytte Thinking Day til først- 
kommende hverdag i uge 9 i 2014. 
Efter 6 år som gildemester har Judy 
Winneche Nielsen valgt at fratræde, 
og Anna-Marie Pedersen blev 
enstemmigt valgt til at overtage 
posten.  
Næste møde er Sct Georgs gildehal 
den 18. april samt forårsvandring 
den 26. maj 2013. 
 

 
 
 
 

GILDEPOSTEN 
 

Dette må især have interesse 
for gildernes skrivere 

og andre »bidragsydere« 
til Gildepostens spalter! 

 

Som de fleste sikkert allerede har 
erfaret, har stadsgildeledelsen og 
undertegnede besluttet nu at ændre 
udgivelserne af Gildepostens otte 
årlige udgaver i 2014. 
 Dette for at skabe mere »luft« til 
aktuelt stof i både december og i 
efterårsudgaverne, således:  

 
Nr. 1: februar. 

Nr. 2: marts/april. 
Nr. 3: maj. 

Nr. 4: juni, juli, august. 
Nr. 5: september. 
Nr. 6: oktober. 

Nr. 7: november. 
Nr. 8: december/januar. 

 

NB. For at vi allerede i år kan få 
plads til mere aktuelt stof senere på 
året, har vi, fra og med denne 
udgave, »slået« april og maj 
sammen, for at få de 8 udgivelser i 
år til at »gå op«. 
 
 

Redaktøren. 
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Sangerlauget 

 

Vi blev inviteret til en maraton 
sangaften den 27. februar og det 
lød spændende og som altid 
begyndte vi med »Musik skal der 
til« og »Februarsangen«. 
Aftenen bød på en tur i årene 1930 
til 2013, planlagt af Anna-Marie 
Pedersen og Bente Orlien. Vi 
startede selvsagt før krigen med 
”Da Danmark blev besat” og da det 
jo var krisetider og sangen 
”Manden på risten”, var kende-
tegnet herfor, blev den det næste 
valg. Derefter fortsatte vi op 
igennem årene med bl.a. ”Den blå 
anemone”, som så dagens lys i 
1943. 
1950erne blev nævnt ved, at i 1958 
kom det unge skønne par 
 

 
Nina & Frederik 

på Danmarks scene, med sangen 
”Lad os flyve til en stjerne”, 
dernæst hørte vi det berømte pars 
historie, og 1960 var året hvor 
”Flintesønnerne” kom på filmlær-
redet og Peter Malberg sang ”Du er 
min øjesten”. Ulla Pia sang ”Flower 
power tøj”.  
I 1970 udviklede flower power sig 
til en protestbevægelse og John 
Mogensen skrev ”Der er noget galt 
i Danmark”, - og – i 1980 kom 

 
Benny Andersen 

med ”Go’ nu nat”, der kom en 
spirende miljøopmærksomhed og 
sangen ”Jeg ejer både mark og eng” 
så dagens lys.  
I 1990erne sang Alberte Winding 
”Der var engang en abe”, den blev 
nærmest en landeplage og »Åh-abe- 
koncerterne« gik landet over. 
I 1998 åbnedes den længe ventede 
Storebæltsbro og i den anledning 
blev der udskrevet en sangkon- 
kurrence, hvor vinderen blev ”God 
morgen lille land”. 
I 2000 blev ”Smuk som et 
stjerneskud” hittet, da Brødrene 
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Olsen vandt melodi grand prix med 
sangen.  
Året 2010 var året hvor den 
smukke sang ”Fuglene letter mod 
vinden” skrevet af vores nuværende 
biskop Henning Toft Bro, så 
dagens lys. 

 
Efter denne tur op igennem 
memory lane var det tid til at hvile 
stemmerne og vi blev fyrsteligt 
trakteret med kaffe/the og 
pandekager. 
En dejlig sangaften sluttedes som 
altid med ønskekoncerten. 
Næste Sangerlaugsaftener er den 
30. april og den 30. maj – og så 
holder vi sommerferie.  
 

 
Kulturlauget 

 

Kulturlauget var i Himmerlands 
Teater i Hobro den 26. februar. Vi 
så »Den yderste Nat«, et frem-
ragende stykke der foregik julenat 
og handlede om dramaet mellem 
P.S. Krøyer, Marie Krøyer og Hugo 
Alvén. 
Krøyer kom og overraskede Marie 
og Hugo, der havde regnet med at 
have huset for sig selv. Alle tre 
skuespillere gjorde det rigtig godt 

og leverede en fantastisk præsta-
tion. 
21 medlemmer deltog, så vi fyldte 
godt op i det lille teater, og vi havde 
en rigtig god aften. 
Næste arrangement er laugsting den 
29. april 2013. 
 
 
 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 15.03.2013. 
 

Adresseændringer: 
2. gilde: Grete Møller 

Thulebakken 20 lejl. 1,1 
9000 Aalborg. 

11. gilde: Herdis Højbjerg 
Annebergvej 73 A, 8, 

9000 Aalborg. 
 

Tlf.nr.ændring: 
10. gilde: Johs. Christiansen 

Nedlagt tlf. 9831 4525. 
Mob. 4083 5192. 

12. gilde: Kirsten Kokholm 
6064 1007. 

 

E-mail ændring: 
6. gilde: Karen Kjær 

kknaugust@gmail.com 
9. gilde: Inger Jensen 

ijens@live.dk 
Yrsa Jacobsen 

ph.jacobsen@stofanet.dk 
10. gilde: Johs. Christiansen 

johschr@stofanet.dk 
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

januar kvartal 2013 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (5)       (5) 
1. 26 19 7 0 26 
2. 30 17 13 0 30 
5. 18 11 7 0 18 
6. 31 12 19 0 31 
7. 21 6 13 1 20 
8. 33 8 21 4 33 
9. 27 18 6 3 27 
10. 35 22 13 0 35 
11. 44 26 17 1 44 
12. 26 8 11 7 26 

I alt 291 147 127 16 290 
 

 

11



PENSIONEREDE SPEJDERE 
Boys will be boys… 

 
Voksne spejdere som samfundshjælpere 

 
Det var ikke uden en vis bæven, at 
jeg tirsdag tog en kigger med på 
programmet Royalisterne på DR. 
I foromtalen til programmet hed 
det blandt andet, at man ville møde 
en flok pensionerede spejdere, som 
ville invitere Dronningen på en 
sejltur på Slotssøen i Kolding. 
Min bæven skyldtes, at journalister 
erfaringsmæssigt kan få de mest 
besynderlige historier ud af 
spejderbevægelsens gøren og laden 
- som oftest fordi 
spejderbevægelsens ideer om 
anstændig opførsel ligger temmelig 
langt fra den redaktionelle hverdag. 
Når man i vore dage - helt frivilligt 
og uden at få noget for det - tager 
et medansvar og får ting til at ske, 
må man i den journalistiske logik 
nødvendigvis være lidt sær og 
småtosset. 
Det viste sig - som jeg nu nok 
havde på fornemmelsen - at 
indslaget handlede om en flok 
medlemmer af Sct. Georgs 
Gilderne i Kolding. Og jeg skal da 

være den første til at indrømme, at 
det ikke lige var gildernes yngste 
medlemmer, der havde påtaget sig 
tjansen som bådelaug ved 
Slotssøen. Men nu er det at være 
spejder jo ikke et erhverv - det er 
noget, man er hele livet igennem. 
Og derfor giver det dårlig mening, 
når DR omtaler disse gildebrødre 
som pensionerede spejdere. 
Alligevel er jeg ikke utilfreds. 
Programmet gav faktisk et flot 
billede af disse modne spejdere, der 
havde fundet en opgave at stå 
sammen om. Det var nogle 
hyggelige mænd, som helt klar nød 
samværet - og var i harmoni med 
sig selv. 
Men nu håber jeg altså ikke, at det 
vinder indpas at betegne 
medlemmer af Sct. Georgs 
Gilderne som pensionerede 
spejdere. Dels fordi man jo ikke 
kan blive pensioneret som spejder 
og udtrykket derfor ikke giver 
mening - men også fordi man er 
spejder hele livet. 
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Da jeg i sin tid blev spejder, var jeg 
otte år - og jeg blev medlem af Sct. 
Georgs Gilderne i 1992 som 34-
årig. Dengang var det almindeligt at 
omtale gilderne som en 
sammenslutning af gamle spejdere - 
og jeg har derfor brugt en del år på 
at ændre det til en sammenslutning 
af voksne spejdere. Og skal jeg nu 
til at kæmpe mod pensionerede 
spejdere bliver det godt nok op ad 
bakke. 
Jeg mener... Da jeg var 34 generede 
det mig at blive kaldt gammel 

spejder. Nu er jeg 54, og så skal jeg 
stadig finde mig i at blive kaldt 
gammel spejder. Den kamp bliver 
ikke nemmere de næste tyve år. For 
om tyve år er jeg jo formodentlig 
både gammel, pensioneret og 
spejder. Uha, uha... 

Jesper Hansen. 
 

Med tilladelse fra Jesper i 8. gilde, 
bringer jeg ovennævnte fra Jespers 
Blog på www.dovregubben.dk  - 
den 19. februar 2013. 

 
 
 

- o 0 o - 
 
 
 

VI SKAL HUSKE AT LEVE I NUET  
OG GRIBE DAGEN I DAG –  

I MORGEN KAN DET ALLEREDE VÆRE FOR SENT. 
LYKKEN ER I NUET,  

MEN DET KAN VÆRE SVÆRT AT VÆRE I NUET. 
AT VÆRE LYKKELIG I NUET, 

HANDLER OM AT VÆRE TILFREDS MED DET, 
DU HAR LIGE NU. 

 

Den romerske digter. Horat. 
 
 

- o 0 o -  
 

 
Husk det nu! 

Red. 
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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, 85 år            11. 
08. Lars Hedegaard, 70 år         5. 
09. Birthe Agerhus      2. 
09. Carl Fryland      8. 
09. Anna-Marie Pedersen   12. 
10. Frank Lydolff                         8. 
10. Ole Fastrup                            8. 
11. Bent Ove Holm                      1. 
11. Ib Poulsen                              8. 
12. Tove Posselt, 80 år               6. 
13. Klaus Cordes      1. 
14. Svend Aage Wisler, 90 år     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, 75 år     11. 
27. Anne Winther                       12. 
29. Marianne Møller      9. 
30. May Arentoft                          2. 
30. Jens Carl Nielsen                     7. 
 

 

DET SKER I APRIL 
Dato:                                     Gilde: 
09. Sct. Georgs Gildehal             10. 
11. Sct. Georgs Gildehal             11. 
11. Sct. Georgs Gildehal  Fjerritslev 
14. Tur i Thise Bakker       Stifinder 
15. Gildehal                                  5. 
16. Sct. Georgs Gildehal               7. 
18. Sct. Georgs Gildehal             12. 
22. Sct. Georgsaften   Løgstørgildet 
22. Sct. Georgs Gildehal               9. 
23. Sct. Georgs Gildehal               1. 
23. Sct. Georgs Gildehal               8. 
24. Fødselsdagsgildehal                6. 
29. Sct. Georgs Gildehal               2. 
30. Sangaften               Sangerlauget 
 

- o 0 o - 
 

JUBILÆER 
04. Svend Kjeld Jensen, 1. gilde 

40 års jubilæum. 
11. Gitte Møller Nielsen, 11. gilde 

25 års jubilæum. 
18. Bjørn Mathiassen, 10. gilde 

25 års jubilæum. 
23. Henning Nielsen, 1. gilde 

25. års jubilæum. 
25. Vita Jensen, 2. gilde  

50 års jubilæum. 
27. Mie Holmsberg, 6. gilde  

25 års jubilæum. 
 

- o 0 o - 
 

Alle fødselarerne og 
Jubilarerne 

ønskes et stort og hjerteligt 
TIL LYKKE. 
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FØDSELSDAGE I MAJ: 
Dato:                                    Gilde : 
02. Jette Dige Møller                  11. 
02. Lotte Hørup                         11. 
03.  Michael Jensen                       8. 
04. Erik Boel Essenbæk                5. 
05.  Margrethe Hansen, 70 år  12. 
07.  Jens Olaf Moosdorf, 80 år   8.                
07.  Bent Møller                           5. 
07.  Bent Uggerly                          5. 
08.  Carl Højmark              10. 
09.  Hugo Elmer                          8. 
10.  Inger M. Jespersen, 70 år    6. 
12.  Børge Nielsen          7. 
12.  Benny Kjeldgaard                10. 
12.  Bjarne Nielsen                       5. 
13.  Hanne Kristensen                  9. 
13.  Johannes Wandsted               7. 
13.  Hanne Jørgensen                 12. 
16.  Mogens Christiansen             5. 
18. Villy Fogh, 70 år                   1. 
21.  Jytte Højmark                      10. 
21.  Laust Dalsgaard                     5. 
22.  Mona Asp,                           2. 
22.  Vibeke Rasmussen               10. 
22.  Flemming Hansen           1. 
24.  Palle Bjørnstrup           5. 
24.  Kaj Bent Hansen                   8. 
24.  Doris Christiansen               11. 
24.  Henning Klausen, 80 år      6. 
25.  Arne Andersen, 85 år          5. 
25.  Anne-Lise Mølgaard            10. 
27.  Tage Andersen                      8. 
27.  Benny Kjær Petersen             2. 
29.  Ove Olesen                            1. 
29.  Bente Holmbach                   9. 

 
 
 
 

DET SKER I MAJ: 
Dato:                                     Gilde:    
13. Gildemøde            Løgstørgildet 
13. Gildemøde                            10. 
14. Fødselsdagsgildemøde            8. 
15. Gildemøde                            11. 
16. Gildemøde                              1. 
16. Gildemøde        Fjerritslevgildet 
21. Gildemøde                              7. 
22. Gildemøde                              2. 
23. Gildemøde                              5. 
24.-25. Gildeweekend                   9. 
26. Forårsvandring                     12. 
28. Gildemøde                              6.  
30. Sangaften               Sangerlauget 

 
- o 0 o - 

 
JUBILÆER 

Den 8. maj har Janne og Niels 
Voss Hansen, 10. gilde  

40 års jubilæum. 
 

- o 0 o - 
 

STORT TIL LYKKE  
TIL FØDSELARERNE OG 

TIL DE TO JUBILARER 
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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. 
 

Deadline for:  
 JUNI, JULI OG AUGUST:  

Fredag 17. maj 2013, kl. 18.00. 
 

 

 
ØSTERGAARDS BILER 
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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




