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Indbydelse til fælles Gilde-Rally 
 

1. og 9. gilde arrangerer Bil-Rally 
for alle gildebrødre med familie, venner og bekendte. 

  Søndag den 11. maj 2014. 

 
Vi starter kl. 9.30 på p-pladsen ved 

Klarupgård, Egensevej 155, 9270 Klarup. 
 

Her udleveres startkort m.v. ligesom de første opgaver skal 
løses her. Løbet går nu mod syd gennem det smukke 

Himmerland, hvor der undervejs skal løses forskellige opgaver, 
for at slutte på Vildmosecentret ved 14-tiden.  

 

Turens længde er ca. 100 km. 
Pris pr. deltager 50 kr. (inkl. kaffe). 

 

Medbring alt hvad I har af navigationsudstyr, kort, kompas, 
kuglepen, GPS, kamera, travesko, mobiltlf. og godt humør. 

 

Medbring også picnickurv og drikkevarer til formiddagshvil 
og frokost. På Vildmosecentret slutter vi af med kaffe og 

præmieoverrækkelse til den vindende bil. 
 

Tilmelding senest søndag den 4. maj til Klaus Cordes på email:  
k-cordes@stofanet.dk eller tlf. 2164 0762. 

 

Ved tilmelding skal oplyses følgende: Antal deltagere (navne), 
antal biler, et mobilnr. og evt. ledige pladser i bilen. 

 

Med gilde-bil-rally-hilsen 
1.og 9. gilde. 
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DRAGESKYDNING 2014 

TORSDAG DEN 12. 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 9. juni. (Afregning senest 12. juni). 
 

 

Vi mødes i Gildeborgen den 12. juni kl. 18.00 til en hyggelig aften. 
 
 

Tag madkurven med. 
Øl, vand, vin og kaffe kan købes til Gildeborgens sædvanlige priser. 

(Du må ikke selv medbringe drikkevarer). 
Skydningen indledes med at fungerende drageridder 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 9. juni 2014 – 
 

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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1. Gilde. 
 

Gildeting med debat og med føl’se.  
Gule ærter med flæsk og med pølse. 
 

Ja så enkelt kunne man beskrive 
gildetinget den 13. marts, hvor 20 
gildebrødre var til stede. Men lidt 
mere vil nok være på sin plads. 
Gildemester Reinhardt Rasmussen 
aflagde beretning om gildets gøren 
og laden i det forgangne år. Og når 
man så hører om alle de ting, som 
gildet, gildets grupper og gildets 
brødre har deltaget i, så er der hel 
dækning for mesters konklusion:   
1. Gilde er et aktivt Gilde. 
Skatmester aflagde et regnskab, der 
må betegnes som absolut 
tilfredsstillende. 
Der var masser af debat. Mange 
emner blev taget op. De fleste af 
intern karakter. Men vi kan dog 
oplyse, at årets Sct. Georgs 
Gildehal den 23. april bliver lidt 
anderledes end tidligere. Selve 
gildehallen afholdes i Aalborg 
Kloster. Men eftergildehallen er 
henlagt til lokaler på restaurant 
Kniv og Gaffel. Efter megen tale 
om trappelift eller ej, blev resultatet, 
at 1. Gilde siger nej til etablering af 
en trappelift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette medførte bl.a. en snak om 
hvorvidt tiden er inde til at forlade 
Gildeborgen og finde andre og 
mere hensigtsmæssige lokaler. 

Ny gildeledelse blev valgt: 
GM – Peter Jensen, 

GK – Henning Nielsen og 
GS – Jørgen Christensen. 

Et gildeting hvor der blev 
diskuteret og taget stilling til rigtig 
mange ting. 
Næste arrangement er Rally med 9. 
gilde den 11. maj. 
 
1. og 2. Gilde. 
 

Den 19. februar holdt 1. og 2. gilde 
et meget specielt gildemøde. Vi 
holdt det for det første i et samar-
bejde og det er dejligt at vore gilder 
kan finde sammen om arbejdet. For 
det andet var mødet meldt ud, så 
alle gilder var inviteret og vi kunne 
konstatere, at de også var repræsen-
teret. Tak til alle, som sluttede op 
om denne aften.  
Grunden til at dette møde var - og 
at det blev noget specielt var, at 
læge Wiera Malama Lorentzen, også 
kaldet mamma Doc, var inviteret. 
Hun skulle fortælle om sine erfarin-
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ger med at være udsendt som 
militærlæge til krigsområder i 
mange lande.  
Vi fik i rigt mål beskrevet både 
hvordan det var at være læge, men 
også soldat i disse krigsområder. 
Mamma Doc gav en levende fortæl-
ling om årsagerne til, at krigsvetera-
nerne særligt fra Balkan havde store 
sår på sjælen. Det var bevægende at 
høre, at hun som læge også længe 
havde haft traumer efter disse 
ophold. Hæren havde lært af deres 
erfaringer og var blevet bedre, men 
mamma Docs respekt for de 
danske soldater var enorm. Hun 
havde også noget at have denne 
erfaring i, idet hendes søn var 
blevet invalid efter at have været 
udsendt.  
I foredraget lå også en meget 
gribende beskrivelse af familiens 
fattige liv i Polen. Wiera var selv, 
som ganske ung, blevet anholdt og 
mishandlet af myndighederne. 
Familien var herefter flygtet til 
Danmark og Wiera havde kæmpet 
og vundet kampen om at blive 
uddannet læge.  
Også i privatlivet har mamma Doc 
oplevet store sorger. Ved siden af, 
at sønnen blev invalid mistede hun 
for et par år siden, ved et tragisk 
biluheld sin elskede ægtefælle Niels. 
Mamma Doc lever dog stadig efter 
devisen, at hver dag skal leves med 
nysgerrighed og kærlighed. Hun har 
stærke meninger om livet og finder, 
at vi kan mene hvad vi vil, om de 
krige Danmark er involveret i.   
 

Mama Doc var meget klar i mælet 
når det galt lægeløftet. Det var for 
hende helligt. Ligeledes var vi ikke i 
tvivl om hendes oplevelse af Det 
Danske Forsvar og dets håndtering 
af de hjemvendte veteraner. Om 
den danske presse og dens valg af 
emner fra de forskellige områder, 
hvor vi har folk udsendt.  Skam Jer 
presse. 
Noget der hjælper hende gennem 
livet er et digt: 

Livet er kærlighed – glæd dig 
Livet er en udfordring – mød den 

Livet er sorg – overvind den 
Livet er problemer – løs dem 
Livet er pligter – udfør dem 

Livet er en leg – leg med 
Livet er et mysterium – åbn for det. 

 

Næste arrangement i 2. gilde er 
gildemøde den 13. maj 2014. 
                                                                      
7. Gilde. 
 

Den 28. februar holdt vi gildehal og 
Sven Orla Rasmussens 50 års jubi-
læum. Normalt holder vi ikke gilde-
hal i februar, men nu var der jo en 
oplagt mulighed, så derfor. 
Gildemestertalen indeholdt natur-
ligt nok en masse om Svens for-
skellige opgaver, mærkedatoer, feri-
er m.m.m., og at det med Sven er, 
at et ord et ord, og at en aftale, er 
en aftale! 
Stadsgildemesteren overbragte 
landsgildets lykønskninger. Henrik 
Larsen holdt 5. min. Sct. Georg 
over emnet, at vi stadig lever trods 
det at vi aldrig har kørt med 
cykelhjelm, har klatret i træer, har 
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spist brændt mad osv. Vi skulle vel 
egentlig slet ikke kunne overleve! 
Menuen var også anderledes end vi 
plejer. Nemlig tyndsteg og 
pandekager med betalt rødvin. 
Dejligt. 
Klaus Cordes ønskede til lykke fra 
ejendomsudvalget, Lis Andersen fra 
Stadsgildet, Poul Petersen Bach fra 
gildet og Henrik Larsen fra 3. 
gruppe. 
Selv bordleder Richardt Bjørno 
havde oppet sig og fundet flere 
sange, som vi ikke havde sunget 
før, og med alle de talere havde 
bordlederen mere travlt en vanligt. 
At det var en vellykket jubilæums-
aften, kunne man se på Svens 
ansigtsudtryk.  
Du kan se billeder i billedgalleriet. 
 
Inden gildetinget den 18. marts, 
skulle vi finde årets raflekonge. Vi 
blev opdelt i 3 grupper med 4 i hver 
i den indledende runde. Videre til 
finalen gik Helge, Henrik og Ørvin. 
Helge kunne efter hård kamp 
trække sig tilbage som raflekonge, 
skarpt forfulgt af Henrik og Ørvin. 
Helge har derfor også den fornø-
jelse at den store terning skal stå 
synlig hjemme i stuen indtil næste 
år ved samme tid. Som noget nyt 
var der også præmie til den med det 
laveste gennemsnit. Her blev Sven 
en suveræn vinder af en meget flot 
buket blomster, som aldrig skal 
vandes, men kun støves af inden 
næste raflekonkurrence. 
Bordleder Ørvin Pedersen sørgede 
for at vi blev bænket og fik noget at 

spise, ligesom vi fik sunget flere af 
sange i sangbogen. 
Gildetinget blev afholdt i god ro og 
orden. Alle informationer fra gilde-
tinget kan findes på hjemmesiden 
under Aktiviteter 2014. 

Næste arrangement er gildemøde 
den 20. maj. 
 
9. Gilde. 
 

Den 6. februar havde vi besøg i 
Gildeborgen af Hanne og Lars Pile-
gaard Hansen. Emnet for aftenen 
var »Krydstogt - en spændende 
ferieform?« 
Antallet af ferierejsende med 
krydstogtskibe er steget rigtig meget 
i de seneste år, og hvad kan det så 
skyldes?  Det fortalte Lars om, ud 
fra egne erfaringer både med 
mindre krydstogtskibe på floder 
(Rhinen og Nilen) og de helt store 
oceangående krydstogtskibe med 
mange tusinde passagerer om bord 
(Caribien og Middelhavet). Fore-
draget var suppleret med billeder 
fra togterne. 
Vi fik et spændende indblik i de 7 
krydstogter Hanne og Lars indtil 
videre har været på. Både i skibenes 
indretning, tilbud om aktiviteter om 
bord, de mange spændende 
anløbshavne og udflugtsmulighe-
derne herfra - og ikke mindst i de 
kulinariske oplevelser, turen bød 
på. Til efteråret drager Hanne og 
Lars af sted igen. Turen går denne 
gang fra Barcelona og efter anløb i 
forskellige spanske havne over At-
lanten til New York, idet skibet i 
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vintermånederne skal sejle i 
Caribien. 
De fleste tror, at krydstogtferie er 
en meget kostbar affære, men det 
behøver det ikke at være, fortalte 
Lars, hvis blot man rejser uden for 
højsæsonen og tager i betragtning, 
at alle måltider er inkluderet i 
prisen. Lars fremviste herefter 
priserne på de togter, de har været 
på, og de var ikke afskrækkende. Så 
måske skal vores næste ferie være et 
krydstogt? 
Det var et spændende og 
informativt foredrag. Synd at der 
var så mange afbud til mødet, men 
heldigvis var der en del ledsagere 
med, så vi blev alligevel et pænt 
antal. 
 
Onsdag den 9. marts havde vi 50 
års jubilæum, og det blev fejret med 
en reception i Gildeborgen. 
Vi havde en rigtig hyggelig efter-
middag med 93 gæster, hvor gildet 
var vært ved et fødselsdags-
kagebord. 
Kamma Jensen startede talerræk-
ken. Hun havde været 9. gildes 
første mester, og er stadig aktiv. 
Hun fortalte bl.a. om gildet gennem 
tiderne. Gildemester Tove Husum 
sagde bl.a. i sin tale, at 9. gilde var 
ligesom blomsterne på bordene – 
farverige, ukuelige, initiativrige og 
glade. 
Som gæst var bl.a. den nye 
landsgildemester Helmut Werth, og 
han holdt en flot tale, hvori han 
bl.a. sagde, at vi ikke skulle fokusere 
så meget på vores »høje« alders-

gennemsnit, men på alt det, vi er i 
stand til at udrette. 
SGM Eva Lykke Madsen roste i sin 
tale 9. gilde for altid at være positiv 
og aldrig siger nej til en udfordring. 
Vores »mor«, 2. gilde, repræsenteret 
ved gildemester Lilian Rasmussen 
talte om, hvor glad hun var for at 
se, hvor godt det er gået 9. gilde. 
Vores »datter«, 11. gilde, ved gilde-
mester Allis Bartolin holdt også en 
flot tale for os. 
Til sidst sluttede Ellen Høyer taler-
rækken med endnu en rosende tale, 
og hun overrakte os en meget smuk 
forårsbuket. 
Vi fik rigtig mange gaver, som vi 
alle glæder os til at dele ved et 
senere arrangement. 
Eftermiddagen sluttede med at 
gildemester Tove Husum overrakte 
9. gildes donationer til: Cimbrerne i 
Støvring, FDF, Gug, FDF Stor-
vorde-Sejlflod, TUBA, Aalborg 
Søspejdere, Reden 5. Aalborg og 
Vestbjerg Gruppe. 
 
 

11. Gilde. 
 

Til vort møde den 27. februar, 
havde gruppe 3 fået den gode ide at 
invitere »Handyman« Flemming 
Leth! Det skulle dog hurtigt vise 
sig, at »Handyman«, kun var en 
enkelt af Flemming Leths mange 
titler i et spændende og vidtræk-
kende liv. 
Han blev født i 1943 og inden han 
var fyldt tre år, mistede han sin 
mor. Skiftende husbestyrerinder og 
en far, der havde et omrejsende 
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tivoli, førte til, at Flemming som 
11årig blev tvangsfjernet fra 
hjemmet og anbragt på skolehjem-
met »Godhavn« i Nordsjælland. 
Der var ikke noget hjemligt over 
dette sted, hvor forstanderen var en 
»satan«, der spredte så meget frygt, 
at nogle af drengene forsøgte at 
flygte, men det medførte straf i 
form af tæsk og indespærring, så 
Flemming skulle ikke nyde noget. 
Drengene sov på en sovesal med 50 
senge, hvor der ofte var gråd, da 
drengene savnede deres mor! Her 
var det »dejligt ikke at have en mor, 
for så var der ikke nogen at savne!« 
Skønt det var et skolehjem, var der 
ingen skolegang, men i stedet nogle 
værksteder, hvis personale for det 
meste var lige så modbydeligt som 
forstanderen. Flemming fandt dog 
ud af, at der på vaskeriet var godt at 
være, fordi der var et par søde 
damer, så der holdt han til og lærte 
at stryge og stoppe strømper! Efter 
sin konfirmation, hvor der måtte 
komme én, og kun én gæst, blev 
han i 1955 »løsladt« og kom hjem.  
Faderen havde stadig sit tivoli og 
Flemming lærte at stille det op, at 
passe lykkehjulet og at køre døds-
drom, der på det tidspunkt var 
meget populært i de omrejsende 
tivolier!  Flemming blev således en 
overgang Danmarks yngste døds-
dromkører! En dag ville faderen 
sætte ham til at passe regnskaberne, 
men opdagede så, at drengen hver-
ken kunne læse eller skrive! Det 
medførte, at han blev anbragt på  
 

Kaalund Kloster kostskole i Ka-
lundborg.  
For den unge Flemming var dette 
et paradis, her måtte man gå ud, fik 
lommepenge og kunne have et 
ungdomsliv. Efter fire års skole-
gang fik han studentereksamen og 
forlod skolen. Herefter ventede 
session og Flemming havde sat sig i 
hovedet, at han ville være 
marinesoldat, på grund af unifor-
men! Efter rekruttiden kom han på 
sergentskole. I den forbindelse var 
han på øvelse på Bornholm og 
stødte her på nogle soldater, der 
havde røde hjelme, i modsætning til 
den sorte, han selv havde. Det viste 
sig, at de tilhørte frømandskorpset! 
Flemming gik til optagelsesprøve 
her, som en ud af 47, startede han 
på uddannelsen, hvor kun han og 
tre andre gennemførte!  
Han arbejdede som frømand og 
dykker i 8 år, kom derefter til rede-
riet Switzer, som dykker i 12 år, 
bl.a. 5 mdr. på Grønland. Desværre 
fik han dykkersyge og måtte finde 
et andet erhverv! Kom ind på jour-
nalisthøjskolen og efter endt ud-
dannelse til DR. Her lavede han 
radio i mange år, lidt af hvert fra 
giro 413 til sport og reportager fra 
olympiaden. Fik en udsendelse hver 
lørdag formiddag, hvor husmødre-
ne kunne ringe ind og få gode råd. 
Det varede i 3 år og 170 udsendel-
ser. Derefter producerede DR pro-
grammet: »Det Leth«, som han la-
vede 157 gange. Bag udsendelserne 
lå et hårdt arbejde, selv for en mand 
med hænderne rigtigt skruet på!  
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En spændende aften og et dejligt 
besøg af en spændende mand, der 
også er gildebror! 
 
Onsdag den 19. marts holdt vi 
gildeting. Gildemester Allis Bartolin 
aflagde beretning og gennemgik 
gildeåret, og nævnte bl.a. de jubi-
læer, der havde været i årets løb, 
samt gildets arrangementer og 
tværgildearrangementer hun havde 
deltaget i.  Siden sidste gildeting har 
11.gilde mistet 4 medlemmer, en er 
afgået ved døden og tre har valgt at 
melde sig ud. 
Sidste år havde vi problemer med at 
besætte gildemesterposten, men i år 
havde Irma Elmer meldt sig og hun 
blev valgt med akklamation. Irmas 
positive holdning smittede af, og 
det gik meget fint med at få besat 
de øvrige poster, der skulle besættes 
denne aften. Efter »Eventuelt« var 
der kaffe med lidt sødt, inden vi 
sluttede et gildeting præget af 
sammenhold og positive holdnin-
ger. 
 
Tirsdag den 8. april mødte 31 af 
gildets medlemmer, samt 2 gæster, 
for at fejre Sct. Georgs Gildehal. 
Der var denne aften et meget 
fyldigt program, da vi skulle 
indsætte vores nye gildemester Irma 
Elmer, vores nye skatmester Lis 
Ovesen og to nye herolder: 
faneherold Jessie Boye og stav-
herold Ulla Toftild.   
Først skulle Jytte Kaiser dog 
aflægge væbnerløftet. Jytte var 
blevet bedt om at svare på, hvilken  

menneskelig egenskab, hun satte 
højest! Svaret fra Jytte var 
»GLÆDE« og hun svarede med et 
meget flot og fyldigt indlæg.  
Herefter læste vores afgående 
skatmester Lena K. Jakobsen Sct. 
Georgs Budskabet og vi bekræftede 
vort Gildeløfte. Vore nye ledelses-
medlemmer blev herefter indsat, 
inden vi lukkede gildehallen. 
I eftergildehallen var der rigtig man-
ge taler, til tiltrædende og afgående 
ledelsesmedlemmer, der alle fik 
flere buketter! Det samme gjorde 
vores nye væbner! En dejlig aften! 
Næste møde er gildemøde den 12. 
maj 2014.  
 
12. Gilde. 
 

Den 24. februar holdt vi Thinking 
Day i Lindholmspejdernes lokale i 
Nørresundby. En lille sluttet flok af 
piger var mødt op Det var lykkedes 
Margrethe at få Kurt Keldorff fra 7. 
gilde til at komme med sit sprit nye 
billed-foredrag om »TÆNKE-
DAG« gennem tiderne, samlet fra 
arkiverne på Spejdermuseet på  
Sofiendalsvej. 
Det blev en rejse ad »memory lane«, 
lige fra lagkagesalg i Aalborg, 72 
tons tørret rugbrød til Polen i 1946 
og spejdere udstyret med forklæder 
og trillebøre fyldt med havered-
skaber parat til at yde spejderhjælp. 
En sjov rejse med gensyn af 
»gammel-kendte« ansigter og steder 
fra vores by. Blandt andet gode 
gamle Budolfi Plads. 
Aftenen sluttede som sædvane med  
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et kaffe/te traktement, dog med 
nogle sjove små vandbakkelser for-
met som pige- og drengespejdere. 
 
Gildeting blev holdt den 17.marts. 
Gildemesterens beretning blev et 
tilbageblik, på det forgangne års 
arrangementer, gode oplevelser 
med arbejde og festlige aftener.  
Vedtagelse af et fint regnskab og 
budget. Valg til diverse poster, GM- 
GS-GK var genvalg. 
Under Evt. blev der givet mandat 
til stadsgildet vedr. LIFT i Gilde-
borgen. 
 
Den 10. april nåede vi så nået frem 
til at holde Sct. Georgs gildehal, og 
kan man træde ind i gildehallen til 
en festligere og op løftende melodi, 
end Kaare Norges »Morning has 
broken« og med højsædet flot pyn-
tet med ranke gule tulipaner? Det 
kan ikke blive meget bedre - foråret 
er på vej! 
Gildemestertalen blev en fortælling 
om et maleri fra 1898, der ikke har 
været særlig værdsat i Nørresundby 
Kirke. Ved sidste renovering endog 
blev det fundet »sødladent« og fra 
en anden tids smag, og gemt væk 
for en tid. Senere fik det dog en 
plads på sydvæggen i kirken, men 
da kirken for et års tid siden fik 
besøg af nogle mennesker fra et 
stort kunstmuseum i USA, blev de 
så begejstrede, at de spurgte om lov 
til at låne denne »skat« til en 
udstilling på deres kunstmuseum 
MOA. som er på mormonernes  
 

universitet i byen PROVO i staten 
Utah. 
Ja, man spørger sig selv hvordan 
det kan gå til, at et ikke særlig 
velanskrevet billede kan blive så 
berømt. Blot fordi nogle mennesker 
udefra siger det er et fantastisk 
billede. Maleren Frans Schwartz 
levede fra 1850-1917 og var en 
dygtig maler og han var sammen 
med P. S. Krøyer toneangivende på 
deres tid. 
Herefter blev Sct. Georgs budska-
bet oplæst, det var i år skrevet af 
Karl Otto Meyer, Skovlund/Syd-
slesvig.  
Næste møde den 25. maj bliver 
forårsvandring i Østerådalen, med 
Karsten Hansen, kendt fra sine 
mange udsendelser på TV Nord. 
Den 25. maj har vi forårsvandring. 
 

Kulturlauget 
 

Onsdag den 2. april havde vi Laugs-
ting.  
Efter Laugsmester Helle Stenilds 
beretning om alt det interessante vi 
har foretaget os i det forløbne år, 
samt regnskabsaflæggelse, var der 
valg. Skatmester Hanne Skavenborg 
ønskede at trække sig, og i stedet 
blev Inger Jensen fra 9. gilde valgt, 
og vi glæder os til samarbejdet med 
Inger. 
Til punktet om ønsker fra medlem-
merne om nye aktiviteter i det flg. 
år var der mange gode forslag. 
»Litterær Gætteleg« som Flemming 
Boye altid har stået for i januar, 
blev efter Flemmings ønske drøftet,  
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da han efterlyste fornyelse, men 
Flemming lovede, efter alles ønske 
at tage et år mere. 
Efter Laugstinget havde Inge 
Vestergaard lovet at fortælle om sit 
Rumænien-projekt, som hun bræn-
der meget for. Inge havde også 
billeder med, som hun viste på en 
overhead. 
Det hele startede med, at Hanne 
Reintoft besøgte børnehjem i 
Rumænien og blev bestyrtet over de 
forfærdelige vilkår, børnene levede 
under. 
Da hun kom hjem og fortalte om 
det, blev der oprettet foreningen 
»Rumænien-Projektet af 1992«, som 
i dag har afdelinger over hele 
landet. 
Inge har været i Rumænien i byen 
Lugoj utallige gange, hvor det 
børnehjem som Inge er med til at 
hjælpe, ligger. Inge og hendes 
familie har sørget for en pige fra 
hun var 3 år. I dag er hun 24 år og i 
bor i øvrigt i Danmark. 
Vi så billeder fra det meget fattige 
Rumænien. Befolkningen som jo 
kun har få midler, pynter op med 
blomster, hvor de kan. Et par gange 
om året bliver der pakket gaver til 
børnene med legetøj, slik og tøj, og 
børnene bliver så også taget med på 
tur og får pizza. Der kommer også 
store kasser med fødevarer, sendt 
fra Danmark, alt sammen på frivil-
lig basis. 
Det var en meget rørende fortælling 
om det store arbejde, der bliver 
gjort og som heldigvis også har 
nyttet. De forfærdelige forhold, der 

før herskede på børnehjemmene 
eksisterer ikke mere. 
Helle Stenild takkede Inge for den 
oplevelse, hun havde givet os og 
overrakte Inge en check til sit 
hjælpearbejde. 
Husk sommerudflugten den 24. 
maj. 
 

Sangerlauget 
 

Laugsmester Margrethe Hansen  
bød velkommen til sangaftenen den 
26. februar 2014, den sidste i de 3 
mørke vintermåneder. Efter for 
”Det er musik der skal til” og 
selvfølgelig ”Februarsangen”, var 
aftenen skudt i gang. 
I februar fejrede vi kyndelmisse 
som tegn på liv, lys og lyst. Derom 
skrev Ambrosius Stub sangen ”Den 
kedsom vinter”.  
Emil Hartmanns evner som 
komponist blev udviklet af faderen 
og svogeren, Niels W Gade. I 1860 
komponerede Hartmann en dejlig 
melodi som NFS Grundtvig skrev 
tekst til, nemlig ”Som forårssolen 
morgenrød”. 
Stæren, en rigtig forårsbebuder, 
gjorde laugsmester nysgerrig, så 
hun valgte at vi hyldede denne 
underfulde sanger ved at synge 
”Lysfyldt morgen”. 
Sven Rudolf Sidenius Gyldmark 
skrev musik til mere end 200 film 
og ca. 100 revyviser. Derudover 
komponerede han 4 marcher til 
Livgarden, men vores valg blev 
”Mariehønen”. 
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Gerda og Ulrik Neumann deltog i 
flere revyer og i 1940 var de med i 
Apollorevyen og sang "Den lille 
lysegrønne sang", derefter ”Den 
milde dag er lys og lang”.  
Vi sang en af Gluntarne, ”Herre 
min gud” og Bjørnstjerne Bjørn-
sons ”Sangen har lysning” og 
Weyses ”Lysets engel går med 
glans”. 
Helt mod nord møder vi den 
grønlandske forfatter Kristen Lars 
Stephen Egede Poulsen, som satte 
melodi til enkelte af sine sange bl.a. 
”Med Kåde smil den lyse sol”. 
I laugsmesterens indledning blev 
ordene lys, kyndelmisse og Valen-
tins dag brugt, så det var nærliggen-
de at synge” To lys på et bord”. 
Alle har vel enten hørt om eller læst 
Flemming bøgerne. Han var en 
egenrådig, ærlig og oprigtig dreng, 
som hele tiden kom i konflikt med 
sine forældre og lærere, men ikke 
med skolens leder, forfatteren Gun-
nar Jørgensen, som senere oprette-
de en skole. Han var aktiv i 
spejderbevægelsen og var redaktør 
af deres magasin og medredaktør 
på drengebladet ”Fri” Han skrev 
også sange bl.a. ”Vi er børn af sol 
og sommer”. 
Vi afsluttede en hyggelig aften med 
”Månestrålen”. 
 
Efter velkomsten den 26. marts, 
blev vores 2 melodier sunget og 
laugsmester Margrethe Hansen bød 
velkommen til en gæst, måske 
kommende gildebroder i 12. gilde.  
 

Derefter blev der åbnet for en 
noget anderledes sangerlaugsaften. 
Aftenens stand-in for laugsmester 
var Arne Andersen, som havde sagt 
ja til at stå for en laugsaften med 
udgangspunkt i alsang. Vi kom en 
tur tilbage til den 9. april 1940 og 
Aalborgs betydning, pga. havnen og 
lufthavnen.  
Arne skildrede stemningen denne 
skæbnesvangre dag, velvidende at 
det ville blive en svær opgave. 
Ingen vidste dengang hvordan man 
skulle forholde sig, alle var usikre 
på hvad der ville ske, stemningen 
var meget trykket og OPROP 
dryssede ned fra himlen. For at 
fornemme lidt af dette, sang vi 
”Det haver så nyeligen regnet”. 
Det danske kongehus kom også til 
at spille en stor rolle, trods det, at 
den daværende Kong Christian X 
var gift med en tysk prinsesse, 
Alexandrine. Sin tyske fødsel til 
trods var hun Danmark en meget 
loyal dronning. Danskerne fulgte 
Christian X på hans daglige ridetur 
kl. 8 hver morgen, gennem 
København, og vi sang ”Der rider 
en konge”. Kongehuset var 
samlingspunkt, men ikke nok - og 
slet ikke i Aalborg, hvor alt var 
”grønt”. En bagermester i byen, 
mente at når Sverige og Norge 
kunne synge alsang, så kunne man 
også i Aalborg. Han samlede ca. 
1500 byboere til alsang i en grus-
grav på Hobrovej og trods kulden 
blev alle til sidste vers var sunget. 
En præst holdt en lille tale som 
sluttede med, at han gerne ville se  
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folk igen ugen efter og sådan blev 
det, der kom 6000. Vi sang ”Den 
danske sang”.  
Alsangen udviklede og spredte sig 
til resten af landet. I den 3. uge 
mødte 8000 op. I Fælledparken i 
København mødte 100.000 
danskere op. I Sønderjylland havde 
tyskerne desværre indført forbud 
mod udendørs forsamlinger, så der 
var alsangen inden døre. ”I 
Danmark er jeg født”, blev vor 
næste sang.  
1. september 1940 kl.18 når første 
slag i rådhusuret slog, skulle alle 
istemme ”Moders navn er en 
himmelsk lyd” og ca. 740.000 sang, 
denne sang blev vor næste. 
Alsangen beviste at danskerne kun-
ne finde sammen. De tyske tropper 
forstod ingenting, så de greb ikke 
ind. Efterhånden som efteråret tog 
fat, med regn og blæst og kulde, 
ebbede alsangen lidt ud. 
Modstandskampen fik sin begyn-
delse, og en anden sang der blev 
sunget den gang var, ”Jyden han er 
stærk og sej” og det var vort næste 
valg. Den 4. maj 1945 var en dejlig 
lun forsommer aften og pludselig 
blev et vindue smækket op og det 
lyder ”Tyskerne har kapituleret”, 
alle mørklægningsgardinerne blev 
fjernet og vi mindedes denne dag 
med ”Danmarks frihedssang”. 
Afslutnings sangen blev ”En lærke 
lettede”, en sang fra krigstiden som 
Arne holder mest af. 
Efter dette flotte indlæg, blev det 
tid til at fordøje det, sammen med 
en kop kaffe. 

Den efterfølgende ønskekoncert 
stod meget i forårets tegn, men for 
at følge op på aftenens tema sang vi 
”Danmark i tusind år”. Derefter 
fulgte i rask rækkefølge, Syng dig 
glad, God morgen lille land og 
sådan fortsatte vi med danske 
sange, indtil en god og anderledes 
sangaften sluttede. 
OBS: Næste - og sæsonens sidste - 
sangerlaugsaften, er flyttet til tirsdag 
den 27. maj 2014.  

 
 
 

Stifindertur 
 

Søndag den 25. maj har vi planlagt 
en tur til JYSKE ÅS. 
Vi kender området, men har endnu 
ikke »prøvegået« turen. Så snart vi 
har gået turen, sætter vi opslag med 
nærmere beskrivelse og program op 
på tavlen i Gildeborgen. 
Vi håber selvfølgelig på, at mange 
af jer har lyst til en stille og rolig 
»Stifindertur« med kammeratligt og 
socialt samvær i et forhåbentligt 
godt vejr. 
Husk! Stifinderturene er for alle 
gildebrødre med ledsagere, der kan 
lide at trave i vor dejlige nordjyske 
natur. 

Finn – Henning – Jørgen 
6. Sct. Georgs Gilde. 
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Lørdag, den 10. maj 2014  
fra kl. 10 til kl. 13 holder 

Nordjysk Spejdermuseum 
Sofiendalsvej 98, 9200 Aalborg SV 

 

MUSEUMSDAG. 
 

Vi vil gerne høre dine spejder-
historier, se dine spejderbilleder og 
spejdereffekter. 
Vi har billeder og effekter, som vi 
gerne vil have din hjælp til at iden-
tificere – 
 

… samme dag, og i samme tidsrum, 
åbner vi også en udstilling om  

 

Ny Hedeby. 
 

I 1969 afholdtes en korpslejr på 
Stevninghus ved Kliplev, hvor 
netop Ny Hedeby var emnet.. 
Til sommer kommer vikingerne 
tilbage, og da der er mange fra det 
Nordjyske med i planlægningen, har 
vi valgt at lave en udstilling om 
dengang. 
Vi har lånt effekter fra Sindal, 
Sønderjysk Spejdermuseum i 
Aabenraa og fra vikingerne på 
Lindholm Høje, og vi har selv 
billeder m.m. fra lejren i 1967 og 
korpslejren i 1969. 
Vi håber, at mange vil lægge vejen 
forbi og få opfrisket minderne fra 
dengang. 
…og vi har kaffe på kanden. 
 

Med spejderhilsen - og på gensyn - 
Kurt Keldorff. 

 
 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 19.04.2014 
 

Adresse ændring: 
1. gilde: Jørgen Scheving, 

Smedepladsen 13, 9310 Vodskov. 
  

E-mail ændring: 
5. gilde: Poul Christensen 

poulchristensen1938@gmail.com 
 

Udmeldelser: 
11.gilde: Hanne Simonsen, 

pr. 22.02.2014 
Lisbeth Wågensø, pr. 24.02.2014. 

Lotte Hørup, pr. 09.03.2014. 
8. Gilde: Ib Poulsen, pr. 

10.03.2014. 
 

Overførsel: 
1. gilde: Peter Thygesen og 
2. gilde: Hanne Thygesen 

begge overført pr. 31. marts 2014 til 
1. gilde Haderslev. 
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9. gildes 5O år fejret med donationer 
 
 

 
 

Fotoet viser modtagere og givere fra venstre: Rasmus Madsen FDF Storvor-
de, Sune Mortensen DDS Vestbjerg, Kalle Hoff DDS Reden, gildemester 
Tove Husum 9. gilde, Christian Kirkegaard DDS Søspejdere, Birgitte W. 
Simonsen DDS Cimbrerne, Lotte Rank FDF Gug og Agnethe Christensen 
TUBA.  
Hjælpekassens midler kommer til veje ved arrangementer i løbet af året og 
herunder en bod i Rebild ved Rebildfesten 4. juli samt det årlige høstmarked i 
Gildeborgens have. 
 
Lørdag den 8. marts holdt vi en galla-jubilæumsfest for 9. gildes piger med 
ledsager. Vi var 48 personer. Alle fra gildet deltog. Det var en meget hyggelig 
og sjov aften, hvor alle sejl var sat til. Der var både sange, taler og 
underholdning samt hyggepianist. To meget dejlige dage, som vi alle tænker 
tilbage på med glæde. 
Næste arrangement i 9. gilde er Rally sammen med 1. gilde søndag den 11. 
maj. 
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Distriktsgildehal med ridderoptagelse 6. marts 2014 
 

47 gildebrødre deltog i en højtidelig og stemningsfuld gildehal med optagelse 
af Mie Holmsberg og Lena Kühn Larsen, begge fra 6. gilde. De gav nogle fine 
og velovervejede riddersvar. Mie fortalte om sin etiske livsholdning, som hun 
har fået fra sine rødder. Et barndomshjem som var trygt og fuld af kærlighed.  
I dag bruger hun tid og kræfter på at være noget for andre gennem sit 
frivillige arbejde, som giver stor glæde. Hun talte om troen og håbet, men det 
vigtigste er kærligheden. 
Lena gav sit svar på, hvordan hun mener, at gilderne kan understøtte den 
enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig 
borger, idet alle stræber efter eller lover at leve efter gildeloven og gilde-
løftet. I gildet er man sammen med en masse dejlige og glade mennesker, 
mennesker der føler og tror på, at det nytter at arbejde med gildebevægelsens 
ideer og etik til gavn for én selv og det omkringliggende samfund.   
Efter en dejlig ridderhal i Aalborg Klosters refektorium begav vi os til Gilde-
borgen, hvor 6. gilde stod for det praktiske arrangement. Erik Messmann var 
som altid en veloplagt bordleder. Efter velkomstsangen blev der holdt taler til 
de to nye riddere. GM Jørgen Orlien omtalte de tre tider, svende-, væbner- og 
riddertid, og de løfter vi aflægger, hver gang vi træder ind i en ny tid, og tak-
kede dem, fordi de have besluttet sig for at lade sig optage som riddere.  

 

 
 

Fra Mies og fra Lenas grupper var der taler, gaver og blomster og der var stor 
opbakning fra 6. gilde, hvorfra 21 gildebrødre deltog. Derefter sang vi 
»Fuglene letter mod vinden«, hvor der bl.a. står »Lev dit liv mens du har det 
lev det i stilhed og storm - se, fuglene letter mod vinden i modvind ta’r livet 
sin form«. Efter vi havde sunget »Nu er Jord og Himmel stille«, var en ufor-
glemmelig aften til ende. 
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 1. april 2014 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 26 18 7 0 25 
2. 27 14 12 0 26 
5. 16 10 6 0 16 
6. 31 14 17 0 31 
7. 18 5 12 1 18 
8. 31 7 21 1 29 
9. 27 18 8 1 27 
10. 33 21 11 0 32 
11. 43 3 15 1 39 
12. 25 8 10 8 26 

I alt 277 138 119 12 269 
 
 

 
 

I eftergildehallen den 6. marts 2014, var stadsgildemester Eva Lykke Madsen 
flankeret af de to nye riddere fra 6. gilde: 

Else-Marie (Mie) Holmsberg tv. og Lena Kühn Larsen.    
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster  
2014/2015 

 

Gilde Gilde- 
Mester 

Gilde- 
kansler 

Gildeskat- 
mester 

GIM Spejder- 
kontakt 

Web- 
master 

1.    Peter Jensen Henning 
Nielsen 

Jørgen 
Christensen 

Bent Ove  
Holm 

Hans J. 
Husum 

Henning  
Nielsen 

2.  Ulla Væver Kirsten 
Sloth 

 Anne 
Mette  
Jensen 

Hanne 
Dam 

Anne 
Marie 
Hansen 

Ulla 
Væver 

5.  Per Sander Laust  
Dalsgaard 

Poul  
Christensen 

Palle 
Bjørnstrup 

Per 
Bluhme 

Per 
Sander 

6.  Jørgen 
Orlien 

Margit  
Kammer 

Signe 
Vinther 
Nygaard 

Ingrid  
Strandsbjerg   
Kristensen 

Margit  
Kammer 

Jørgen 
Orlien 

7.  Flemming 
Markussen 

Henning  
Ottosen 

Sven Orla  
Rasmussen 

  Kurt  
Keldorff 

8.   Ove Samson Martin 
Lykke-
gaard 

Henrik  
Boelsmand 

Tage V. 
Andersen 

Jesper 
Hansen 

Martin  
Lykkegaar
d 

9. Tove 
Husum 

Gunny 
Kong-
sted 

Hanne  
Høyer 

Kirsten 
Hansen 

Anny 
Bramsen 

Kirsten 
Larsen  
Holm 

10.  Annie 
Sperling 

Kirsten 
Bøgh 
Nielsen 

Jørn A. 
Poulsen 

Laila 
Haugen  

Jytte 
Højmark 

Janne 
Voss  
Hansen 

11.    Irma Elmer Birte  
Norden-
toft 

Lis Ovesen  Inge  
Vestergaard 

Grethe 
Kristensen 

Hanne T.  
Hansen 

12.  Anna-Marie 
Pedersen 

Hanne  
Jørgensen 

Rita Lykke  
Ekstrand 

Jette Jensen  Margrethe  
Hansen 

Hanne  
Jørgensen 

 
Fjer- 
ritslev  

Allan Løvgren 
Frandsen 
Ahornvej 24, 
9690 
Fjerritslev 

9821 2708 
alf@ 

poulsen.m
ail.dk 

    
 
 
 

 
NB. Løgstørgildet er nedlagt pr. 31. marts 2014. 
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Et Glasmaleris sande historie. 
 

I forbindelse med traktementet i Gildeborgen efter ridderhallen i Helligånds-
klosteret den 6. marts, var der som ta’-til-bords-kort, bordnummerkort og på 
forsiden af sangheftet anvendt nedenstående billede som sidder indrammet 
med farvet glas i hallens sydvendte vindue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På given foranledning fortalte jeg bl.a., at afdøde Erik B. Pflug, 7. gilde og 
leder af De historiske Samlinger, efter mange års søgen i 1982 fandt et 
gammel fransk glasmaleri, der var indfattet i en lille blyrude 40x45 cm. med 
rubinfarvet glas omkring. De historiske Samlinger havde ikke økonomiske 
midler til at indkøbe glasmaleriet, men i Gildeposten nr. 2, marts 1982 kan 
læses: »Ønsket om at få Sct. Georg og Dragen ophængt i Gildeborgen er 
således blevet opfyldt, og der skal her lyde en stor tak til N.P. Risgaard (4. 
gilde) Kamma og Henning Møller Pedersen (11. gilde og stadsgildet), Jane og 
Knud Topsøe-Jensen (6. gilde), Litteraturlauget og gildebrødre i 12. gilde, der 
alle ved deres frivillige bidrag har gjort det muligt at erhverve denne 
udsmykning og videregive den i Stadsgildets varetægt.«  
Glasmaleriet blev den gang erhvervet uden at belaste Stadsgildets økonomi og 
ophængt i spisestuens østligste vindue. Stadsgildet bekostede i 1984 en ny 
montering i hallens sydvendte vindue, hvor glasmaleriet nu ses med indirekte 
belysning, så det ikke kun om dagen er smukt belyst af dagslyset, men også 
om aftenen ved kunstigt lys kommer til sin fulde ret. 
Til dem der var med ved ridderhallens traktementet i Gildeborgen, en 
rettelse, til alle andre en autentisk beretning om et klenodie i Gildeborgen. 

Jørgen Orlien, 6. Sct. Georgs Gilde. 

18



FØDSELSDAGE I MAJ: 
Dato:                                    Gilde : 
02. Jette Dige Møller                  11. 
03.  Michael Jensen                       8. 
04. Erik Boel Essenbæk                5. 
05.  Margrethe Hansen               12. 
07.  Jens Olaf Moosdorf               8.                
07.  Bent Møller                           5. 
07.  Bent Uggerly                          5. 
08.  Carl Højmark                        10. 
09.  Hugo Elmer                          8. 
10.  Inger M. Jespersen                 6. 
12.  Børge Nielsen                       7. 
12.  Benny Kjeldgaard                10. 
12.  Bjarne Nielsen                       5. 
13.  Hanne Kristensen, 70 år     9. 
13.  Johannes Wandsted               7. 
13.  Hanne Jørgensen                 12. 
16.  Mogens Christiansen             5. 
18. Villy Fogh                               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                   6. 
25.  Arne Andersen                      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:    
07. Stadsgildeting                     STG 
08. Gildemøde        Fjerritslevgildet  
11. Gilde-Bil-Rally med 9. gilde    1. 
11. Gilde-Bil-Rally med 1. gilde    9. 
12. Gildemøde                            11. 
13. Gildemøde                              2. 
14. Fødselsdagsgildehal                8. 
20. Gildemøde                              7. 
21. Gildemøde                              6. 
22. Gildemøde                              5.  
22. Gildemøde                            10. 
24. Sommerudflugt      Kulturlauget 
25. Forårsvandring                     12. 
25. Tur ved Jyske Ås          Stifinder   
27. Sangaften               Sangerlauget  

 
- o 0 o - 

 

STORT TIL LYKKE  
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: 
Klaus Cordes, 

Carl Klitgaardsvej 23, 2'tv, 
Tlf.: 9837 1962. 

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen, 

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

 
Distriktets Internationale Sekr. 

Pt. Ubesat. 
 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Preben Nielsen, Møgelbjergvej 26, 

9310 Vodskov. Tlf.: 9829 3622. 
e-mail: alm.pvn@stofanet.dk 

 
 
 
 
 
 

 
 

Redaktør: 
Erik S. Messmann, Græsvangen 20, 

9800 Hjørring.  Tlf.: 8819 5030. 
Mobil: 2241 1840 

e-mail: messmann@stofanet.dk 
 

Distriktets webmaster: 
Per Sander, Tingvej 50, 

9380 Vestbjerg. Tlf. 9829 6223. 
e-mail: sander@tdcadsl.dk 

 
Distriktets hjemmeside: 
www.sct-georg-aalborg.dk 

 
Distribution af Gildeposten: 

SGK Lis Andersen, 
Dronningensgade 7 st, 

9400 Nørresundby. Tlf.: 9827 1351. 
e-mail: : lisavandersen@gmail.com 

 
Annoncer: 

Henvendelse til redaktøren. 
 

Deadline for 
juni, juli og august 2014: 
søndag den 18. maj 2014 
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Tal med 
en bank, der 
forstår dig
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