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Velkommen til Gildepostens nye redaktør 
Jeg er meget glad for at byde Janne Voss Hansen, 10. Gilde velkommen som 

Gildepostens nye redaktør, afløser for Erik Messmann, 6. Gilde. Det er 
glædeligt, at Janne hurtigt sagde ja til posten ikke mindst på grund af Eriks 

uventede pludselige død. 
Jeg glæder mig til samarbejdet og håber, at alle gildebrødre i Aalborg vil tage 

godt i mod Janne. 
Jeg nåede at takke Erik for hans store arbejde, men jeg føler alligevel, at hans 

død kom i vejen for muligheden for rigtigt at takke ham og tage værdig 
afsked med ham som gildernes redaktør. 

Erik har gjort en kæmpeindsats som redaktør for Gildeposten i to perioder, 
nemlig 1991-93 og 2002-15. Han har desuden været aktiv i gilderne i alle 

mulige sammenhænge. Både lokalt i eget gilde, i Stadsgildesammenhæng og 
på landsplan i Landsgildet. Gildernes internationale arbejde stod også Eriks 

hjerte nær. 
Erik Messmann vil blive savnet i Aalborg gilderne. 

Æret være Eriks minde. 
Stadsgildemester Flemming Hansen 

Ny redaktør af Gildeposten. 
Fra Stadsgildeledelsen blev jeg for nogen tid siden spurgt om jeg kunne 

tænke mig at være redaktør af Gildeposten, idet Erik Messmann på grund af 
sygdom ønskede at trække sig tilbage. 

Efter nogen betænkningstid sagde jeg ja, og nåede at få lavet 
”overdragelsesforretning” med Erik kort for han døde. 

Jeg ser frem til et godt samarbejde både med stadsgildeledelsen, men ikke 
mindst med alle Aalborgs gildebrødre.  

Det er planen at Gildeposten i løbet af 2015 skal digitaliseres. Det ser jeg 
frem til. Det vil give mange flere muligheder. Gamle numre af Gildeposten 
vil altid være tilgængelige, farvebilleder og mulighed for lidt flere tekstsider 

end vi har i dag. Vi er ikke begrænset af ”økonomien”.   
Jeg glæder mig til, sammen med jer, at ændre Gildeposten til en digital 

udgave. 
Mange gildehilsener 
Janne Voss Hansen 
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STIFINDER
 
 
 
 
 
 

Søndag den 31. maj 2015 
går turen til Livø –  

kaldt Limfjordens Grønne Paradis. 
Færgen afgår fra Rønbjerg havn kl. 11.30. 

Sejltid ca. 20 minutter. 
Hjem fra Livø efter eget valg enten kl. 16.00  

eller kl. 18.00. 
Færgebillet tur/retur kr. 90,00 pr. person. 

Det anbefales at bestille færgebillet i forvejen. 
HUSK! Fornuftigt fodtøj og påklædning.  

Medbring frokost og kaffe/the mv.  
Vi håber at se mange til en stille og rolig spadseretur 
og kammeratligt samvær på en forhåbentlig solrig 

dag.  
 
 
 
 
 
 

På gensyn og med gildehilsen 
Finn Christensen      Henning Klausen      Jørgen Orlien 
Tlf. 98 14 77 29      Tlf. 98 79 10 87      Tlf. 98 18 13 67 
Mobil 28 85 87 03     Mobil 20 78 61 77     Mobil 25 39 41 26 
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DRAGESKYDNING 2015 
TORSDAG DEN 11. 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 8. juni. (Afregning senest 11. juni). 

 
 

Vi mødes i Gildeborgen torsdag, den 11. 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. 18.30 

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 Kjeld Larsen og aftale 
nærmere (tlf. 9813 6755) senest mandag den 8. juni 2015. 
 
 

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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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 31. marts 2015 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 24 18 6 0 24 
2. 24 12 10 0 22 
5. 17 10 7 0 17 
6. 31 14 17 0 31  
7. 18 5 13 0 18 
8. 30 7 19 1 27 
9. 27 18 9 0 27 
10. 30 20 11 0 31 
11. 38 20 13 1 34 
12. 22 8 8 5 21 

I alt 261 132 113 7 252 

1. Gildes 80 års fødselsdag 
 

                              
 

Det skal markeres 
Torsdag den 11. juni 2015, kl. 18.00 i gildeborgens have 

Inden drageskydning påbegyndes vil vi gerne invitere alle gildebrødre       
til at festligholde den runde dag, vi serverer et glas vin/øl 1.gilde og dermed 

gildebevægelsen i Aalborg fylder 80 år den 25-06-15 
Samtidig uddeles donationer fra vores hjælpekasse. 

I er selvfølgelig meget velkommen til at deltage i den efterfølgende 
drageskydning 
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Nyt fra gilderne 
1. Gilde. 

Heldet tilsmilede os. Vi kom ikke til 
at sidde 13 til bords, for vi kom til 
at sidde ved 2 borde ved vores 
besøg hos TV2/NORD/SALTO i 
Aabybro. Vi blev budt velkommen 
af Marie-Ane Buus Simonsen og 
Christian Henriksen, begge 
journalist praktikanter. 
Først fik vi kaffe i kantinen og her 
fortalte Christian os om stationen 
og om hvordan en arbejdsdag 
forløber. Her så vi også en del af 
aftenens udsendelse, inden vi fik 
lov til at stille spørgsmål. Christian 
og Marie-Ane talte begge et meget 
tydeligt og let forståeligt sprog. Alle 
forstod hvad der blev sagt. 
Det er i øvrigt noget man er meget 
opmærksom på fra redaktionens 
side. Her kunne mange nye danske 
skuespillere lære noget. Efter kaffen 
gik vi rundt på stationen og så på 
dyrt udstyr og de nye studier. Til 
sidst talte vi med dagens 
ansvarshavende redaktør Hans-
Christian Lauritzen. Hans 
arbejdsdag havde varet fra 8 
morgen til 21 om aftenen. I alt er 
der ca. 80 ansatte til at drive vores 
lokale TV station. 
GILDETING. 
Tirsdag den 3. marts afholdt vi 
årets gildeting. Efter 2 inspirerende  
sange om hhv. Gule Ærter og om, 
hvordan vi holder Gildeting, kunne  

vi gå i gang med selve tinget og 
dagsordenen. 
Ganske som vi plejer. Gode 
beretninger. Gode debatter og god 
stemning.  
Gildeledelsen består nu af: 
GM Peter Jensen 
GK Flemming Boye 
GS Bent Ove Holm. 
Næste arrangement er gildemødet 
den 20. maj, hvor planen er, at vi 
skal på Aalborg Havn. 
 
5. gilde. 

Onsdag den 8. april, holdt vi 
Sct. Georgs Gildehal, samt  
fejrede Mogens Bo Knudsen med 
den overståede 70 års fødselsdag 
Desuden skulle vi også have indsat 
en ny skatmester. 
Gildehallen blev åbnet med 
reveillen og Nørrejyske Kolonnes 
fanfare, spillet af det nu nedlagte 
DDS Aalborg Tamburkorps. 
I gildemestertalen fortalte Per 
Sander legenden om Sct. Georg og 
Dragen, som symbolet for de 
dyder, der skal kendetegne en 
spejder, men desværre er 
traditionen, med at spejderne den 
23. april på Sct. Georgsdagen hører 
et Sct. Georgs Budskab, gået i 
glemmebogen. 
Efter Gildemestertalen, var det så 
meningen at vi skulle have hørt 
gildernes Sct. Georgsbudskab, men 
det var desværre ikke blevet færdig 
til tiden, så mester havde valgt at 
afspille BP’s 80 års tale fra 1937. 
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Talen afsluttedes med Gubben Noa 
også af DDS Aalborg Tamburkorps 
Efter BP’s tale blev der slået ring  
om højsædet, hvor vi bekræftede 
gildeløftet. 
Det var så meningen at der skulle 
indsætte en ny skatmester, men på 
grund af bortrejse, vil det ske på et 
senere tidspunkt. 
Gildemesteren takkede afgående 
skatmester Poul Christensen for 
god og omhyggelig varetagelsen af 
gildets kasse i 6 år. 
Mogens Bo Knudsen fik derefter 
overrakt fødselsdagsgaven, 3 flasker 
vin. 
Vi lukkede gildehallen til tonerne af 
Yellow Submarine og Retræten, 
ligeledes spillet af DDS Aalborg 
Tamburkorps. 

7. Gilde. 

På gildemødet den 17. februar 
gennemgik Flemming og Kurt 
gildets hjemmesider, så alle blev 
mere klar på, hvad man bl.a. kan 
finde af indbydelser, historie, 
referater, priser, gildeborgmenu. 
Der blev også fortalt, hvad gruppen 
"vi skal være flere" har arbejdet 
med i det forgangne år, og hvilke 
forventninger gruppen har til den 
enkelte gildebror. Vi fik vist og 
fortalt om det tiltag, der er omkring 
Facebook, og endelig fik Erik 
Bertelsen og Martin Fejrskov 
Andersen fra KFUK-spejderne 
Knuden overrakt en donation på 
kr. 2.000,-, som tilskud til nye 
oversejl. 

 
 

Gildeting med rafling den 17. 
marts.  
For 33. gang var der rafleturnering 
inden spisning og gildeting. 
Raflingen startede kl. 18.00, og vi 
var lige nok til 3 hold. Efter den 
indledende runde skulle de tre 
vindere i finalen. Og først under 
middagen blev resultaterne 
offentliggjort. Vinder blev Jørgen 
Mølgaard, som fik fornøjelse af den 
store terning og en hel flaske snaps. 
Terningen skal stå fremme hjemme 
hos Jørgen til hvert gruppemøde. 
Ørvin, som fik det laveste 
gennemsnit, fik fornøjelsen af en 
buket blomster. Blomsterne skal 
aldrig vandes, og skal ligesom 
terningen medbringes til næste år. 
Det skal lige nævnes, at når man 
vinder får man sit navn indgraveret 
i en sølvplade, som nedfældes i 
terningens fod. 
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Henriks 70 års fødselsdag fik vi 
også fejret med overrækkelse af en 
kurv med dejlige varer. Som det ses 
på billedet forsøgte Jørgen 
Mølgaard at slippe af med 
terningen til fødselaren. Vi nåede 
nu til kaffen og det vigtigste  
Gildetinget: 
På gildetinget fik ledelsen godkendt 
det videre samarbejde med 5. gilde. 
Et samarbejde, som i efteråret 2015 
betyder, at de to gilder holder 
møder sammen. 
De to gilder skiftes til at arrangere 
møderne. 
Det lykkedes os ikke på gildetinget, 
at få valgt en kansler, og derfor er 
der indkaldt til et ekstra ordinært 
gildeting. 
Når dette læses, er det afholdt, og 
tingene forventes at være på plads. 
Vi havde også andespillet til debat, 
da deltagerantallet ikke var 
prangende i 2014. 
Der var dog enighed om, at 
gennemføre det i 2015, måske med 
en mindre udgave af det 
amerikanske lotteri.   

8. Gilde. 

Ved vort gildemøde den 9. februar, 
holdt Edith Mathiassen fra 10. gilde 
et spændende foredrag med titlen 
»Demens - hvad er det«?  

Vi var mange der var nervøse, for 
hvem har ikke prøvet at glemme et 
navn en titel eller lignende, men vi 
blev beroliget med, at det ikke var 
Demens. Symptomer kunne være 
problemer med: hukommelse og 

indlæring, tænkning, tale og sprog, 
handlekraft, personlighedsændring 
m.m. 

Medicin kan dæmpe symptomerne 
midlertidigt, og aktivitet, motion og 
samvær m.m. holder hjernen i gang 
og kost har også betydning. Vi fik 
en masse sunde ting remset op, 
men specielt en ting lagde vi mærke 
til, nemlig, at 1½ dl. rødvin om 
dagen er godt. 

Hjernen bruger 20 % af den næring 
vi indtager, men der er også mange 
celler, ca. 100 milliarder neuroner er 
der i snit i en menneskehjerne, men 
vi overgås af blæksprutten der har 
300 milliarder!! 

Det er godt at udfordre sig selv 
med nye ting som f.eks. lær et nyt 
sprog, løs krydsordsopgaver, 
suduko, og selv små ændringer i 
dagligdagen, som f.eks. at stikke 
den ”forkerte” arm i jakken, først 
hjælper hjernen til at finde nye stier. 

Vi blev alle lettere beroliget efter at 
have hørt Ediths spændende 
foredrag. 

Ved det efterfølgende måltid blev vi 
med myndig og humoristisk hånd 
af Søren Aagaard ledt igennem, og 
aftenen sluttede med kaffe og 
fastelavnsboller, god snak og slut-
sangen Nu er Jord og Himmel 
stille. 
Næste møde: Gildehal den 14. maj. 
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10. Gilde 

Det blev en begivenhedsrig aften 
den 16. april. Vi skulle denne aften 
genoptage Eva Madsen fra 2. gilde, 
indsætte ny gildemester, skatmester 
og herold, forny vores gildeløfte, 
danne broderkæde og høre Sct. 
Georgs-budskabet. Dette var dog 
ikke kommet vores gildemester i 
hænde, så vi fik det på mail senere.  
GM Annie Sperling bød velkom-
men til alle, ikke mindst til Eva 
Madsen og Ulla Væver fra 2. gilde. 

Annie så tilbage på 4 spændende og 
udfordrende år, hvor der er afprø-
vet nye tiltag. Vi er blevet færre, 
men vi har holdt sammen, og vi 
ønsker alle at komme videre med 
vores gildeliv. Vi har haft sommer- 
og week-endture, som nu er blevet 
årligt tilbagevendende arrangemen-
ter, og vi har forsøgt at involvere os 
mere i tværgildearrangementer. 
Gildelivet er i bevægelse, det er kun 
et spørgsmål om, hvor vi vil hen. 
Da Annie tiltrådte som GM, bad 
hun os alle om at yde en indsats i 
gildet, så vi kunne leve op til og 
respektere det gildeløfte, som vi nu  
skulle bekræfte. Hun sammenligne-
de gildeledelsen med en trojka.  
Vigtigst var det at hestene samar-
bejdede, og at kusken gav hestene 
de signaler de kunne arbejde med. 
Og det har fungeret i gildeledelsen. 
Nu skal trojkaen til at køre videre 
med en ny ”midterste hest,” og det 
bliver selvfølgelig på en ny måde 
med ny gildemester og ny skat-

mester, og det skal det også. Til 
vores nye GM Anne-Lise Mølgaard 
sagde Annie, at hun skulle vide at 
det blev en spændende og udford-
rende tid, men at hun er priviligeret 
med en meget dygtig kansler og en 
erfaren skatmester. Vi ønsker et 
godt og frugtbart gildeliv med plads 
til alle og hvor forskellighederne 
kan gøre os stærke, hvis vi respek-
terer dem, og er loyale overfor de 
beslutninger der blev taget på 
gildetinget. Der er karat i alle, og 
håbet er fortsat at arbejde efter det 
gildeløfte, som vi vil bekræfte med 
broderkæden.  
Eva Madsen fra 2. gilde blev 
overført til 10. gilde. Edith 
Mathiassen afløste Leo Kjær 
Nielsen som stavherold, Carl 
Højmark blev ny skatmester efter 
Jørn A. Poulsen, som har løst sine 
opgaver med stor respekt og 
loyalitet og ikke ledt gildet i økono-
misk fordærv.  
Annie overgav ansvaret for at gildet 
ledes i den rette ånd til ny GM 
Anne-Lise Mølgaard. Anne-Lise 
overtog øksen og lukkede herefter 
gildehallen. Gennem gildehallen 
hørte vi dejlig musik af Pink Floyd 
med ”Hey you”, ”As time goes by”, 
temaet fra Pink Panther og ”If I 
were a rich man” fra Fiddler on the 
Roof.  
Ved efter-gildehallen holdt kansler 
Kirsten Bøgh Nielsen en flot tale til 
Annie, og Ulla Væver ønskede 
tillykke til Eva og nævnte, at hun  
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altid var velkommen i 2. gilde. 
Således sluttede en dejlig aften. 
Næste arrangementer bliver gildetur 
den 9. maj og friluftsgildehal den 
16. juni. 

 
11. Gilde. 
Der var forår i luften, da 11.gilde 
mødtes til Sct.Georgs gildehal! Vi 
skulle denne aften fejre Bodil 
Ramsgaards 50 års gildejubilæum, 
samt indsætte vores nye gildemester 
Hanne Thusgaard, der blev valgt på 
vort Gildeting! Desuden indsætte 
vore nyudpegede herolder!  
På grund af vor tidligere 
gildemesters udmeldelse, var det 
forhenværende gildemester Allis 
Bartholin, der sad i Højsædet!  
Allis tog i sin gildemestertale 
udgangspunkt i nogle artikler om 
utilpassede unge. Unge, der følte sig 
alene og magtesløse, som søgte 
hjælp hos de åbne telefoner! Hun 
havde hørt en udtalelse, der 
klandrede medierne for at sende 
betydningsløse programmer, hvor 
facade spillede en alt for stor rolle, 
så de unge ikke fik nogle gedigne 
forbilleder! Vedkommende havde 
fremhævet spejderbevægelsen, som 
et organisation, der var fulgt med 
tiden og som gav ungdommen 
noget at gå op i og arbejde med! 
Denne udtalelse var helt i Allis’ ånd, 
og hun tænkte dermed også på sin 
egen spejdertid, hvorfra vejen til 
gildebevægelsen ikke var særlig 
lang! 
Hun fremhævede gruppeideen i de 

enkelte gilder, hvor man på 2 år 
lærer hinanden rigtig godt at kende, 
uanset baggrund! Herfra gik hun 
videre i sine betragtninger over 
sammenholdet, når man arbejder 
for en fælles sag, som f.eks. 11. 
gildes julemarked! Allis har også 
haft mange store internationale 
oplevelser med gildebevægelsen! 
Allis sluttede med ordene" tænk 
hvis jeg ikke var gildebror! ...... 
Hvad skulle jeg så være? 
Herefter blev vores jubilar Bodil 
Ramsgaard hyldet første af 
Gildemester Allis Bartolin og 
bagefter af Stadsgildemesteren 
Flemming Hansen, der overbragte  

landsgildets hilsen og guldnålen til 
Bodil!  
I sin tale til Bodil kom Allis ind på 
Bodils opvækst som datter af en 
dedikeret gildebror, der i adskillige 
år , sammen med andre stod for 
Madumsø sommerlejrene for børn, 
fra Aalborg, der ellers ikke fik 
nogen sommerferie! Disse lejre var 
Bodil og hendes søskende med på! 
Allis fremhævede endvidere Bodils 
gode humør, hendes evne til at 
være gode venner med alle og sige 
fra overfor uretfærdighed! En rigtig 
gildebror!  
Herefter læste Hanne Thusgaard 
Sct. Georgs budskabet, der med sit 
udgangspunkt i ordet "inspiration", 
faldt godt i tråd med ovenstående. 
Herefter dannede vi kreds og 
bekræftede vort gildeløfte, inden 
Allis indsatte Hanne Thusgaard 
som vores nye gildemester! Hanne 
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takkede i sin tiltrædelsestale for 
valget og fortalte, at hun glædede 
sig til arbejdet de næste 2 år! 
Herefter tog hun udgangspunkt i 
den nyligt overståede 9. april og 
talte om det særlige sammenhold, 
der dengang opstod hos danskerne 
og gav øget tilgang til 
gildebevægelsen! I dag kan vi ikke 
holde medlemstallet oppe og 
Hanne talte om nogle af de mange 
nye tiltag, der gerne skal resultere i 
et øget medlemstal! 
Herefter indsattes de nye herolder! 
Eftergildehallen var naturligvis 
præget af, at vi havde en 50 års 
jubilar og netop havde fået en ny 
gildemester! Det var igen en dejlig 
gildeaften! 

12. Gilde. 

24. februar holdt vi sædvanen tro 
Thinking Day, Robert Madsen var 
aftenens taler, Robert´s emne var  
”Det at være spejder” han fortalte 
levende om Baden-Powell´s liv og 
gøremål, hans rejser og hele 
udviklingen af spejderbevægelsen, 
frem til nutid. 
Robert fortalte også om sit eget 
spændende spejderliv. En rigtig 
lærerig og interessant aften. 
Desværre var vi ikke så mange 
gildebrødre tilstede, der var nogle 
der gik glip af en virkelig god aften. 
26. marts startede gildetinget med 
spisning, hvorefter vi tog hul på 
dagsordenen, med referater fra 
diverse udvalg, samt godkendelse af 
regnskab, dette blev godkendt. Vi 

har bare den mest fantastiske 
skatmester i Rita Ekstrand,TAK. 
 
Den14. april, blev vi budt 
velkommen til Sct. Georgs 
Gildehal, og til foråret, selvom april 
ofte er noget af en ”aprilsnar” det 
ene øjeblik lys og varm for i næste 
øjeblik at være kold og blæsende. 
Margrethe Hansen havde lovet at 
holde gildemestertalen, denne aften. 
M.H.´s emne var tanker om det at 
være gammel, er det et skældsord 
eller er det flot og sejt? 
Det havde hun længe tænkt over og 
var kommet frem til, at være stolt 
over at +70, når man undertiden 
føler sig som en 40 årig, og egentlig 
også udfører det samme som dem, 
der er 40 år. 
Har alder og tiden så gjort os 
klogere, så ordet ”gammel” giver én 
ny værdighed, som giver glæde og 
livskraft?  
Jeg har mange gamle venner og 
veninder, en af dem besøger vi i 
aften. Hun er en adstadig dame fra 
år 1900. Vi kalder hende 
Gildeborgen, og så blev vi ført 
igennem ”hendes” mange år, med 
flere sjove hændelser og fakta, som 
for mange af os var ganske 
ukendte. 
Som afslutning vendte MH tilbage 
til en sjov lille samtale, med sit 
barnebarn, på henholdsvis 6 år og 
13 år 
Citat: ”Bedste, du er gammel, du 
har hvidt hår og jeg elsker dig ” 
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”Mormor, jeg skal til at genoptræne 
mit knæ, skal vi ikke begynde at 
løbe sammen” 
Jo det er sejt at være gammel ! 
 
I 12. gilde havde vi denne aften 
også den glæde, at fejre Henning 
Thommassen´s 40 års gilde 
Jubilæum (22.april). 
Henning blev aldeles overrasket, af 
den opmærksomhed han blev 
genstand for. 
Endnu en dejlig gildehal sluttede 
med samling omkring ”bålet”, som 
dog denne aften ikke var med vores 
levende lys, de havde ”gemt” sig  
Næste møde forårsvandring  
Den 31. maj, friluftsgildehal den 17. 
juni. 
 
Sangerlauget. 

25. februar. 

Endnu en sangaften må 
laugsmesteren undværes, 
”Bedsteforældre-pligterne” kaldte, 
der skulle passes børn i 
København.  

Vi blev guidet igennem aftenen af 
laugskansler Anna-Marie Pedersen, 
vi blev som altid budt velkomne og 
startede ud med vores 
kendingsmelodi og Februarsangen. 

Inden temaet for aftenen blev 
afsløret sang vi ”Vintergækken”, 
efterfulgt af et citat fra en af 
Halfdan Rasmussens sange:  

Livet er en morgengave,  
sjælen er et pilgrims kor,  

der står krokus i min have,  
der står øller på mit bord…….  

-for Halfdan Rasmussen var 
aftenens tema, han ville være fyldt 
100 år d 29. januar i år. Hans liv og 
opvækst i en beskeden 
arbejderfamilie på Christianshavn, 
hvor faderen var chauffør og 
moderen rullekone, blev beskrevet 
for os. Hans sociale baggrund og 
hans virke i arbejdermiljøet kom til 
at præge hans kunst og politiske 
orientering resten af livet. 

Første valg var ”At lære er at ville”, 
skrevet i 1949 til AOF’s 25 år 
jubilæum. 

Under besættelsen var han med i 
Modstandsbevægelsen og bidrog 
med mange illegale skrifter, bl.a. 
”Der brænder en ild”. Vi sang 
”Men det blev atter stille”. Livet 
gjorde hans protester mere 
fredsommelige. Han skrev bl.a. i 
”Noget om helte” at han hellere 
ville ”- slå sin plæne, end slå løs på 
pæne folk”, et udtryk for den mere 
fredelige opfattelse af tilværelsen. 

Vi sang ”Noget om helte” fra 1955, 
efterfulgt af ”Noget om kraft” fra 
1958. 

Han holder fast i livet og finder varmen og 
livskraften i barnet, kvinden, naturen og 
verdensrummet.  

Kom lille snefnug, og sæt dig på min 
pande, 
fortæl om stjernerne og alle jordens lande. 
Kom lille snefnug, og hils på mine hænder, 

12



 
 

fortæl mig hvor du kommer fra og hvor 
din rejse ender. 

Næste sang var ”Noget om 
billigrejser”. 

Det kan være svært at adskille 
Halfdan Rasmussens alvor og 
humor, de løber som parallelle 
rytmer gennem hans forfatterskab. 
Vi sang ”Noget om 
skærsommernætter”. Han er kendt 
for sine tosserier og børnerim og et 
mangeårigt samarbejde med 
forfatteren og tegneren Ib Spang 
Olsen. Det mest kendte børnerim 
”Halfdans ABC” fra 1967, er 
standardrepertoire i enhver dansk 
families bogreol. En ABC med et 
digt for hvert bogstav i alfabetet. 

Han lavede mange finurlige figurer 
bl.a. Tyggegummikongen Bobbel 
og Tullerulle Tappenstreg. 

Vi synger ”Lille frække Frederik” 
og ”Snemanden Frost og Frøken 
Tø”. 

Børnebøgerne har fået 
klassikerstatus og i den muntre 
ende er der samlingen af 
”Tosserier”, som han kaldte de 
populære rim. 

Vi sang ”Søen ligger blank og våd” 
skrevet i 1951. 

Halfdan Rasmussen skrev 
nonsensdigte eller kald det 
vidunderlige vrøvlevers, et af dem 
var ”Her er noget om 
erhvervssygdomme”: 

Sabelsluger Sam fra Als 
får så mange vabler 
i sin lange tynde hals 
når han sluger sabler. 
For at undgå vablerne 
må han koge sablerne, 
skønt han ellers holder på, 
at de smager bedre rå! 

Eller ”Noget om at gå forkert”: 

Bonden slider året rundt 
og glemmer fjas og tant.  
Nogle mener det er sundt,  
men det er ikke sandt.  
Sveden står fra porerne,  
mens græsset bli’r til hø.  
Manden går i roerne  
og konen går i frø! 

Man forsøgte at oversætte 
”Tosserier” og ”Børnerim” til 
andre sprog, men de var skrevet i 
en leg med det danske sprog og 
ramte ved siden af ved oversættelse. 

Næste sang blev ”Noget om søde 
og sprøde” 

Han skrev også og digte af alvorlig 
karakter, men det var de sjove og 
finurlige børnerim der talte: 

Jeg skriver sjove digte,  
jeg skriver også triste.  
De første læser andre folk,  
selv læser jeg de sidste. 

Hans musikalitet var og er elsket af 
børn, vi husker vel alle ”Rapanden 
Rasmus fra Rinkenæs Sogn” og 
”Lille sky gik morgentur”? Vi sang 
begge sange. 
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Han mente at digte skal synges ind i 
mennesker og mange af hans digte 
blev der sat melodi på. Næste 
nummer var ”Kalendervender 
Tage”. 

Hans sans for drømmenes sprog og 
barnets leg med ordklodser, som er 
andet end klodsede ord, sagt af 
Johannes Møllehave. En aften de 
gik tur, spurgte Halfdan 
Rasmussen: ”Hvordan lander en 
måge?” Han svarede selv: ”Den slår 
mågestellet ud!”  

Da han døde i 2002, 87 år gammel, 
stod kolleger, venner og politikere i 
kø for at prise hans betydning for 
dansk kultur. Da hans kiste blev 
båret ud, stod 30 børnehave børn 
og sang ”Mariehønen evigglad” og 
den sang vi også. 

Evig glad var han langt fra selv. 
Første ægteskab med Ester Nagel 
var ikke lykkeligt, men det andet 
ægteskab med Signe Plesner 
Andersen, som han havde hugget 
fra digtekollegaen Benny Andersen, 
gik det langt bedre. Dette ægteskab 
skilte ikke de 2 venner ad, 
tværtimod forblev Benny Andersen 
en nær ven og rejsefælle. Til 
Halfdan Rasmussens 80 års 
fødselsdag skrev han et hyldest digt: 

Det er tegn på uforstand, 
at kalde Halfdan rimsmed.  
Han er sprogets havemand, 
river i sit rimbed.  
Du der mægter mangt et ord,  
at sætte på hver nælde,  

tak fra os, din dåd er stor,  
varmt dit versevælde. 

Den 29. januar 2015 blev Halfdan 
Rasmussen på sin 100 års dag 
hyldet mange steder i landet, bl. a. 
af en trio der kaldte sig 
”Halfdanskerne” ved en festkoncert 
i Christians Kirken. I Helsingør 
hyldedes han af mere end 20 kor. 
Der var mindeudstillinger på 
biblioteker i hele landet og 
PostDanmark udgav 2 frimærker 
med motiver fra hans ABC. Vi 
sluttede denne del af aftenen med 
”Vi er muntre musikanter”. 

Efter pausen var det tid for 
Ønskekoncerten. Som perler på en 
snor kom, ”Det haver så nyeligen 
regnet”, ”Fuglene letter mod 
vinden”, ”Som dybest brønd”, ”Du 
kom med alt det der var dig”, 
”Livstræet”, ”Vennesang”, ”Den 
blå anemone” og til slut ”Sangen 
om Han Herred”. 

Der blev givet klapsalver og tak for 
en god aften 

Kulturlauget. 

Kulturlaugets arrangement i marts 
var et besøg på brandstationen eller 
mere korrekt, Beredskabscenter 
Aalborg. 
Peter Reinau, der netop er afgået 
som Beredskabsinspektør, tog imod  
og viste os ned i kantinen. Her blev 
vi budt på kaffe, og bestyrelsen 
havde medbragt brød. 
Mens vi nød dette, holdt Peter et 
meget spændende foredrag for os. 
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Der er tre alarmcentraler placeret i 
Danmark: I Århus, København og 
Slagelse. Vi vidste vel, at man skal 
dreje 112, men fik at vide, hvor 
utrolig vigtigt det er at give de 
nøjagtige oplysninger. Man deler 
alarmerne op i tre kategorier: Små 
ulykker, større ting og til sidst 
katastrofer. Når det sidste rammer, 
og man ikke har mandskab nok, 
tilkalder man folk fra de 
nærliggende stationer, Der er også 
tilknyttet 36 deltids- brandmænd til 
Aalborg. I alt er der 275 ansat her. 

Som noget helt særligt er tiden fra 
alarmen går, til man er klar til at 
rykke ud kun 1 minut i Aalborg. 
Der er fast døgnstyrke. 

Brandteknikere her er også 
rådgivere for politiet. 

Efter det meget oplysende foredrag, 
som samtidig var humoristisk, var 
tiden kommet til, at vi skulle vises 
rundt. 

At der foregik så meget her, kom 
nok bag på os alle sammen.  
Hjemmeplejen har også til huse på 
stationen. Vi så vagtcentralen, og 
når alarmen går, bliver alt lys tændt. 
Da der er døgnvagt, er der også fine 
faciliteter til personalet med 
behagelige møbler, køkken og 
soveafdeling. 
Vi var også ude at se de flotte 
brandbiler. De kommunale biler 
bliver også repareret på værkstedet. 
Det er jo meget barske oplevelser, 
brandmændene kan komme ud for, 

og derfor er der også muligheder 
for psykologhjælp. 
Efter den spændende rundvisning 
var det tid til, at vores laugsmester 
Helle Stenild kunne sig Peter 
Reinau tak for en meget god aften, 
hvor vi blev meget klogere på, hvad 
der foregår på Beredskabscenter 
Aalborg. 

Kulturlauget. 

Tirsdag den 24. februar tog 
Kulturlauget til Hobro. Vi skulle i 
Himmerlands Teater og se ” Til 
andet er bevist”. 

I første akt ser vi et ungt par og en 
gammel forvirret mand.  Den unge 
kvinde har den gamle mand sendt 
bud efter, men slet ikke efter det 
hun tror, så forvirringen er total 
men meget morsom, så vi var 
spændte efter 1. akt. 
I pausen nød vi så en kop 
chokolade eller et glas og gik 
derefter forventningsfulde ind til 2. 
akt. Vi blev heller ikke skuffede. 
Den gamle mand viste sig at være ” 
en ulv i fåreklæder” og vi fik en 
spændende slutning. 
Det er altid en oplevelse, at komme 
i det lille hyggelige teater. 

 
GRØNNE AKTIVITETER I 
MØLLEPARKEN FOR HELE 
FAMILIEN 
Turen i Mølleparken den 12. april 
2015 havde deltagelse af 100 
personer. Der var overskyet og 
blæsende, men godt vejr til en rask 

15



 
 

tur. Naturvejleder Ole Henrichsen 
fortalte om stedet ved 
Aalborgtårnet, om galjebakken og 
møllen, som har givet parken navn 
og flere planter undervejs. Esben 
Buch stod klar med varm røget laks 
og ramsløgpesto, hvortil man 
kunne smage ramsløgsnaps. Det 
faldt i deltagernes smag.  

 
Vi sluttede i Gildeborgens have, 
hvor der blev budt på kaffe og 
kage. Omkring 50 personer var 
fulgt med, og det var ikke 
gildebrødre alle sammen. Robert 
Madsen fortalte om Sct. Georgs 
Gilderne i Aalborg og Gildeborgen 
på 5 min.  Der var omkring 15 
personer, der gerne ville se 
Gildeborgen, og havde fortalt 
yderligere. Stadsgildemester 
Flemming Hansen takkede 
naturvejlederne og deltagerne for et 
godt arrangement og en stor 
deltagelse.  

 

 

Samme eftermiddag blev der lagt 15 
billeder på Facebook fra turen. 
Efter få timer kunne vi konstatere, 
at billederne var nået ud til 200 
personer. Naturvejlederne var også 
hurtige med billeder på deres 
Facebook, og efter oplysning fra 
dem, nåede den ud til 800 personer 
på få timer. På deres Facebook var 
vores beachflag meget tydeligt. 
Også KFUM spejderne delte 
billederne til deres Facebook 
venner og endda med den 
kommentar:  

 
På turen blev Sct. Georgs Gilderne 
nævnt ret mange gange, der var 100 
deltagere, 50 til kaffe og mere end 
1.000 der har set billederne fra 
turen, så må det vist siges at være 
den største reklame, vi har fået i 
mange år. 

 
 

Erik Messmann in memoriam 

JA! Så er Erik ikke mere i blandt os, 
men han vil leve videre i vor 
erindring. Han døde lidt over 80 år 
gammel lørdag den 21. marts af et 
hjertestop på sit værelse på Hotel 
Phønix i Hjørring. 
Vi vil savne hans muntre sind og 
hans rim, når han blandt andet var 
bordleder ved vore eftergildehaller 
og andre af vore arrangementer. 

16



 
 

Erik havde sin spejdertid i syv år fra 
1943 til 1950 i Det Danske 
Spejderkorps, Leo Trop, Heimdal 
Division på Frederiksberg. 
Han blev optaget i Sct. Georgs 
Gildet i Hirtshals den 12. 
september 1984 – 2 år efter Kiss - 
og som væbner 2 år senere samme 
sted og som ridder i Aalborg i 1991. 

Den 10. januar 1989 blev han 
sammen med Kiss overført til 6. 
Sct. Georgs Gilde i Aalborg, og han 
nåede at være gildebror i 6. gilde i 
26 år. 

Allerede samme år, 1989, var han 
med i det udvalg, som stod for 
tilrettelæggelsen af den 18 
Internationale Gildebevægelses 
General-forsamling - General 
Assembly – i Aalborg. 
Erik var et udadvendt menneske 
med et stort organisatorisk talent 
sammenkoblet med en stor 
arbejdsiver og perfektionisme. 
Hans indsigt i gildebevægelsens etik 
og moral gjorde ham velegnet til at 
sidde på de mange forskellige 
poster og udvalg, som han bestred 
gennem mere end 30 år såvel på 
lokalt, nationalt som internationalt 
plan. 
På lokalt plan var han Gildemester 
for 6. gilde 1993-1995, redaktør af 
Aalborg-gildernes blad 
”Gildeposten” fra 1991 til 1993 og 
senere fra 2002 og til få dage før sin 
død. 
Han oprettede i 1994 twinning 
mellem 6. gilde og ”Lübsche Ehr” 

gildet i Lübeck, og var 6. gildes 
kontakt indtil 2012.  
Han var faneherold i 6. gilde fra 
2002 til 2006. 
Det var Erik, der i sin 
gildemesterperiode ansøgte 
Danmarks-Samfundet om en fane, 
som Erik og jeg fik overrakt ved 
Valdemarsdag 1994 – den blev 
indviet ved en gildehal den 28. 
august samme år. Det er den 
selvsamme fane, der var 
repræsenteret ved Eriks bisættelse i 
Sankt Catharinæ Kirken i Hjørring 
lørdag den 28. marts. 
På nationalt plan var han fra 1995 
til 2001 Landsgildets PR-sekretær 
og formand for PR-udvalget. 
Han var Landsgildets koordinator 
ved Landsgildetinget i Viborg i 
1999 og ligeledes ved 
Landsgildetinget i Aalborg i 2009. 
Fra 1994 til 2013 var han 
Laugskansler i Grossarllauget og fra 
2008 til 2014 Landsgildets 
Fredslyskoordinator. 
På Internationalt plan har han 
sammen med Kiss deltaget i 
Europæiske Gilde Forum i Grossarl 
20 gange og for det store arbejde, 
han har lagt i Grossarllauget, blev 
han ved en gildehal den 22. januar 
2002 i Grossarl udnævnt til 
æresmedlem og ambassadør for 
”Pfadfinder-Gilde Europa – Forum 
Grossarl”. 

Når man siger Erik, så må man 
også sige Kiss. De har begge, med 
deres store engagement i 
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gildebevægelsen i mere end 30 år, 
sammen ydet en fantastisk indsats. 

Det er et savn for 6. gilde og for 
gildebevægelsen som helhed, at vi 
har mistet Erik, men nok et endnu 
større savn for hans familie Birgitte, 
Henrik, Christoffer og Mikkel, som 
han altid omtalte med meget stor 
stolthed og hengivenhed og som 
har mistet en far og bedstefar. 
Bente fik af Kiss i april 2000 dette 
vers: 
”Atter er led i vor kæde bristet, 
brødre er døde, venner har vi mistet. 
Ærbødigt vort hoved for døden vi bøjer, 
medens stille vor kæde vi sammenføjer”. 

ÆÆret være Eriks minde. 

Jørgen Orlien 

Gildemester i 6. Sct. Georgs Gilde i 
Aalborg 

Tale i anledning af  
Erik Messmanns bisættelse,  
28. marts 2015. 
 
Erik Messmanns bortgang har 
berørt os alle. 
Midt i januar måned modtog 
Stadsgildet et brev fra ham, hvori 
han beklagede, at han måtte bede 
om snarest at blive afløst som 
stadsgildets redaktør og PR-
sekretær – et job han havde 
varetaget i årene 1991-1993 og igen 
fra 2002-2015. 
Årsagen var en forværring af hans 
lungefibrose, der trods behandling 
med ny medicin og hospitalsophold 
var blevet forværret i en sådan grad, 

at han ikke på vanlig vis kunne 
opfylde det, det krævedes af ham. 
Han håbede, at Stadsgildet hurtigt 
ville finde en efterfølger, så de 
sammen kunne finde en løsning på 
de kommende udgaver af 
gildeposten, herunder udgivelse i en 
digital udgave.  
Ligeledes kunne han stå til rådighed 
med råd og dåd til hans efterfølger. 
Og det lykkedes for Stadsgildet at 
finde en afløser, som for ca 14 dage 
siden besøgte Erik med henblik på 
overdragelse. 
Erik Messmann har givet udtryk 
for, at årene som redaktør og PR-
sekretær har været til stor glæde og 
tilfredsstillelse for ham, og det 
samme kan siges fra Stadsgildets 
side. 
Erik var var utrolig samvittig-
hedsfuld med alt, og han satte en 
ære i, at det han foretog sig var i 
orden. Erik havde mange opgaver, 
han blev også brugt som dirigent og 
mødeleder, og der kom hans humor 
og hyggelige væremåde til udtryk. 
Når man læser Eriks gilde CV, 
vidner det om en person, der har 
haft Gildebevægelsen, som sin store 
interesse, og med et motto, som 
passer netop på ham,  
 
    en gang gildebror, altid gildebror 
 
Æret være Erik Messmanns minde 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 20.04.2015 
  

Adresseændring: 
11. gilde:  

Bente Møller Nielsen 
Sverigesgade 2 st.th. 

9000 Aalborg 
Tlf. 23728630 / 98142380 

5. gilde: 
Bjarne Nielsen 

Sverigesgade 2 st.th. 
Tlf. 61318226 / 98142380 

 
E-mail ændring: 

6. gilde 
Ingelise Back 

thetersvej6@gmail.com 
                        9. gilde 

Anny Bramsen 
annyb1384@gmail.com 

10. gilde 
Anne-Lise Mølgaard 
alm.pvn@stofanet.dk 
Janne Voss Hansen 

janne@vosshansen.dk 
11. gilde:  

Ulla Toftild 
ulla@toftild.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dødsfald: 

6. gilde 
Erik Messmann 
Død 21.03.2015 

8. gilde:  
Frank Lydolff, 

død 28.02.2015. 
 

Udmeldelse: 
8. gilde:  

Axel Thomas Boldt 
pr. 16.02.2015 

11. gilde: 
Irma Elmer 

pr. 31.03.2015 
Elsebeth Krogshave 

pr. 31.03.2015 
12. gilde 

Knud Erik Berg 
pr. 31.03.2015 

 
Overflytning: 

2. gilde 
Eva Lykke Madsen 

til 10. gilde 
Pr. 31.03.2015 

11. gilde 
Jessie Boye 
til 6. gilde 

pr. 31.03.2015 
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster  
2015/2016 

Gilde Gilde- 
mester 

Gilde- 
kansler 

Gildeskat  
mester 

GIM Spejder- 
kontakt 

Web- 
master 

1.    Peter Jensen Flemming 
Boye 

Bent Ove 
Holm 

Reinhardt 
Rasmussen 

Hans Jørn 
Husum 

Henning  
Nielsen 

2.  Ulla Væver Kirsten 
Sloth 

Anne Mette  
Jensen 

Hanne Dam Anne Marie 
Hansen 

Ulla Væver 

5.  Per Sander Laust  
Dalsgaard 

Poul Berg 
Nielsen 

Palle 
Bjørnstrup 

Per Bluhme Per Sander 

6.  Jørgen Orlien Lena Kühn 
Larsen 

Signe Vinther 
Nygaard 

Ingrid  
Strandsbjerg   
Kristensen 

Ingelise Back Jørgen Orlien 

7.  Henrik Larsen Henning  
Ottosen 

Sven Orla  
Rasmussen 

 Flemming 
Markussen 

Kurt  
Keldorff 

8.   Søren Aagaard 
Pedersen 

Martin 
Lykkegaard 

Henrik  
Boelsmand 

Tage V. 
Andersen 

Jesper 
Hansen 

Martin  
Lykkegaard 

9. Elsa Berglund 
Simonsen 

Gunny 
Kongsted 

Hanne Høyer Kirsten 
Hansen 

Anny 
Bramsen 

Kirsten 
Larsen  
Holm 

10.  Anne-Lise 
Mølgaard 

Kirsten 
Bøgh 
Nielsen 

Carl Højmark Laila Haugen  Jytte 
Højmark 

Janne Voss  
Hansen 

11.      Hanne 
Thusgaard 
Hansen 

Birte  
Nordentoft 

Lis Ovesen Inge  
Vestergaard 

Randi Holm Hanne 
Thusgaard  
Hansen 

12.  Anna-Marie 
Pedersen 

Hanne  
Jørgensen 

Rita Lykke  
Ekstrand 

Jette Jensen   Anni 
Andersen 

Hanne  
Jørgensen 

 
Fjer- 
ritslev    

Allan Løvgren 
Frandsen 
Golfparken 146 
9000 Aalborg 
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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.  Bjarne Nielsen    5. 
13.  Hanne Kristensen    9. 
13.  Johannes Wandsted   7. 
13.  Hanne Jørgensen, 70 år 12. 
16.  Mogens Christiansen, 80 år   5. 
18.  Villy Fogh    1. 
21.  Jytte Højmark  10. 
21.  Laust Dalsgaard    5. 
21.  Gitte Randi Holm      11. 
22.  Mona Asp    2. 
22.  Flemming Hansen    1. 
22.  Vibeke Rasmussen         10. 
24.  Palle Bjørnstrup, 70 år   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 V. Andersen    8. 
27.  Benny Kjær Petersen   2. 
29.  Bente Holmbach    9. 
29.  Ove Olesen    1. 
 
 

 
 
 
                                                                      

 
 

DET SKER I MAJ: 
Dato:                                     Gilde:    
06. Stadsgildeting                     STG 
05. Gildemøde        Fjerritslevgildet 
07. Gildemøde                            11. 
08.-09. Gilde weekend                 9. 
09. Gildetur                                10. 
11. Kulturlauget 
12. Gildemøde                     5. 
14. Fødselsdagsgildemøde            8. 
18. Gildemøde                              2. 
19. Gildemøde                              7. 
20. Gildemøde                              1. 
21. Gildemøde                              6. 
27. Sangaften               Sangerlauget 
31. Forårsvandring                     12. 
31. Tur til Livø         Stifinder   

 
- o 0 o - 

 
 
 

TTIL LYKKE  
TIL FØDSELARERNE 
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.

Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

Hyrdindevej 12, Dall,  
9230 Svenstrup J., 
 Tlf.: 4062 1350. 

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

Carl Klitgaardsvej 23, 2'tv, 
Tlf.: 2164 0762. 

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen, 

Dronningensgade 7,st. 
9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446. 
e-mail: lisavandersen@gmail.com 

 

Distriktets Internationale Sekr. 
Pt. Ubesat. 

 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Preben Nielsen, Møgelbjergvej 26, 

9310 Vodskov. Tlf.: 4231 4354. 
e-mail: alm.pvn@stofanet.dk 

 
 

Vi vil så gerne være flere 

 
 

 
 

Redaktør: 
Janne Voss Hansen 
Fyrrebakken 40,2 

9000 Aalborg 
Aalborg.  Tlf.: 5124 3784. 

e-mail: janne@vosshansen.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: 

Flemming Markussen, 7. Gilde 
 

Deadline for  
juni, juli og august 2015: 

 llørdag, den 16. maj 
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SØNDAG D. 12. JULI
KL. 9.00 - 16.00

2015



Tal med 
en bank, der 
forstår dig

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



Jette Nielsen Signe Nygaard

Aalborg Ny Begravelsesforretning

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

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

7211 8155
Svarer hele døgnet

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

GILDEPOSTEN
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

GARANT AALBORG
Gardin Eriksen Tlf. 98 79 11 22 
Senge Eksperten Tlf. 98 18 27 00 

www.garant.nu

Tæppe Eksperten Tlf. 98 18 58 33
Hobrovej 347 · 9200 Aalborg SV

TÆPPER – TRÆGULVE – KLINKER – LINOLEUM – VINYL – GARDINER – SENGE


