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Har du husket at tegne numre til 
DRAGESKYDNINGEN 

TORSDAG DEN 12. JUNI 2014?
Som du ved, afvikler 1. gilde igen i år sin traditionelle drage-

skydning, så kom og vær med til at kæmpe  
om de flotte præmier. 

Tegningslister er for længst udsendt til alle gildebrødre. Udfyld 
den og - send den nu!! 

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. 1800 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. 1800 

* 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.) 

 

BEMÆRK - Vi har selvfølgelig forståelse for, at gilder og gildebrødre gerne 
vil sidde sammen, men af hensyn til andre gildebrødre, er det ikke muligt at 
reservere pladser, blot ved at lægge en seddel/sætte stole på skrå -ved et eller 
flere borde.                                 

 

Reservation af pladser kan kun ske ved fysisk  
tilstedeværelse på stolene ved bordet. 

 

1



 

VESTERHAVSMARCH  
SØNDAG DEN 13. JULI 2014. 

 

Marchen starter kl. 9.00 i Blokhus, Kettrup, Grønhøj og 
Løkken og slutter kl. 16.00. 

  

Vesterhavsmarchen har fundet sted siden 1971 og der er uddelt næsten 1 mio. 
kroner fra Katastrofekassen, bl.a. til Tsunamikatastrofen, Hospitals-klovnene, 
Kirkens Korshær, Kvinder for vækst og mange lokale formål.  
Vi vender i år tilbage til den oprindelige ide, som afdøde gildebror Finn Quist 
var ophavsmand til.  
 

Der er forventning om endnu større deltagelse i år. Der er virkelig brug for 
hjælp. De 5 stationer, der skal bemandes er.  
 

Blokhus – Midtvejs – Kettrup – Grønhøj – Løkken. 
Grønhøj station er placeret ved nedkørslen til stranden i Grønhøj. 

 

Vi håber der er mange der melder sig, for vi skal bruge folk både lørdag og 
søndag. Du kan melde dig til en eller begge dage, og i det antal timer og på de 
tidspunkter, som passer dig bedst - men vi har brug for dig! 
 

Du kan melde dig til den nye Vesterhavsmarch komité: 
 

Formand Finn Bramsen – Mobil 2072 7759 – mail: finnbramsen@gvdnet.dk 
Kasserer Annie Sperling – Mobil 7522 4033 – mail: annie@sperlings.dk 

Sekretær Hanne Thusgaard, Tlf. 9831 9564, 
mail:hanne.thusgaard@hotmail.com 

 

Vesterhavsmarchen primære opgave er at tjene så mange penge som muligt, 
som går ubeskåret i Katastrofekassen, så den kan yde størst mulig hjælp. 
Men derudover skal vi også, som gildebrødre, synliggøre Sct. Georgs Gilderne 
og vise vi er i bevægelse! 

 

Uddeling af sidste års midler finder sted i 
Blokhus, søndag den 13. juli kl. 12.00.  

De andre stationer får det at vide samtidig. 
 

Mange vesterhavshilsner og på gensyn, 
Vesterhavsmarchkomitén 

Finn Bramsen. 
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AALBORG STADSGILDE/AALBORG DISTRIKT    

 

                                                indbyder til 
 

ÅBEN SOMMERGILDEHAL 
 

som afholdes i      
 

BUDERUP ØDEKIRKE  
torsdag den 7. august 2014 kl. 18.30. 

 

Eftergildehallen nydes i det fri, med udsigt over  
Lindenborg Ådal og Rold Skov. 

 

Medbring selv mad og drikke samt bord og stol - 
(stolen bruges også til gildehallen). 

Påklædningen er uformel (fritidstøj). 
Der er ingen tilmelding og ingen deltagerbetaling. 

 

Det er vort håb at se mange af distriktets gildebrødre samt ledsagere. 
Husk også, at sommergildehallen er en god mulighed for 

at tage nye mulige gildebrødre, samt gæster 
fra andre distrikter, med til gildehallen og det fælles samvær. 

 

Kørselsvejledning: Ca. 1 km syd for Støvring ad den gamle hovedvej 
drejes til venstre mod Skørping. Ca. 1 km. mod øst,  

og Ødekirken ligger til højre. 
 

Hjertelig gildehilsen - og på gensyn 
Aalborg Stads- og Distriktsgildeledelse. 

Buderup Kirke, som stammer fra 1100-1200 
tallet, fik betegnelsen »Ødekirke« i 1907, da 
Støvring Kirke blev indviet. 
Efter at tyveri, hærværk og forfald havde sat 
sine spor, blev der i 1944 ryddet op og det 
meste inventar blev fjernet.  
Således er der i dag kun et gammelt muret 
alter og en døbefond tilbage. 
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DISTRIKTS- OG STADSGILDETING 2014. 
 

Ved Distrikts- og Stadsgildetinget i Aalborg Distrikt den 8. maj, deltog 41 
gildebrødre, der bl.a. skulle vedtage en vedtægtsændring forslået af 7. gilde. 
 

Forslaget blev begrundet af gildemester Flemming Markussen og det blev 
drøftet og der blev opnået enighed om flg. følgende fremtidige formulering, 
hvor tilføjelsen er markeret med fed: 
 

§ 5, 3. afsnit – fremtidig formulering  
»Indkaldelse til ordinært stadsgildeting med angivelse af dagsorden og 
regnskab/budget udsendes skriftligt eller pr. e-mail med mindst 14 dages 
varsel til gildemestrene samt til de særligt mødeberettigede«.  
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for. 
 
 

Efter Stadsgildetinget forsamledes deltagerne i gildehallen for at overvære ind-
sættelsen af Flemming Hansen 1. gilde som ny distrikts- og stadsgildemester. 
Afgående distrikts- og stadsgildemester Eva Lykke Madsen indledte gildehallen 
med følgende: »Inden jeg nu om lidt indsætter min efterfølger vil jeg gerne sige 
tak. Tak til mine nære rejsefæller – til Preben, Lis og Klaus, som var med til at 
bære, men også til alle I og de gildebrødre, jeg mødte på min vej, og som var 
med til at give rejsen indhold. 
Det er en tid i mit gildeliv, jeg aldrig glemmer. Tak fordi jeg fik lov«. 
Efter indsættelsen af Flemming Hansen som stadsgildemester overtog denne 
pladsen i højsædet og takkede Eva Lykke Madsen for hendes indsats: »Det er 
med stor glæde, at jeg her kan takke dig for dit store arbejde for gilderne i 
Aalborg og i distriktet. Du har været Stads- og distriktsgildemester i 4 år og før 
denne periode DUS i en årrække. Du er altid i godt humør og altid meget 
positiv, hvilket bl.a. har vist sig ved et godt og positivt samarbejde i 
Stadsgildeledelsen og i andre sammenhænge. Du er god til at uddelegere opgaver 
og dermed fremme det gode samarbejde. Dine fine gildemestertaler er altid med 
et poetisk indhold. Vi må se, om din afløser kan leve op til det. Endnu engang 
tak for din store indsats«. 
Flemming Hansen fortsatte herefter: »Tak for den tillid I har vist mig ved at 
vælge mig til Distrikts- og stadsgildemester. Jeg vil gøre mit bedste for at leve op 
til denne tillid. 
Vi står over for en række fælles problemer og opgaver i fremtiden. Vi skulle 
gerne have vendt udviklingen med faldende medlemstal i gilderne, og vi skal 
have gennemført en grundig undersøgelse for at afdække realistiske alternativer 
til Gildeborgen. 
Jeg glæder mig til samarbejdet i Stadsgildeledelsen og ikke mindst samarbejdet 
med alle gilderne i distriktet«. 
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Fra v/DGK Lis Andersen, DUS Preben Nielsen, 
DGM Flemming Hansen, Ex-DGM Eva Lykke Madsen 

og DGS Klaus Cordes. 
 

Aftenen sluttede herefter med et glas hvidvin i forhallen. 
 
 

 

 
Danmarks-Samfundet inviterer til deltagelse i Fanehøjtideligheden i anledning af 
Valdemarsdag, der i år afholdes  

LØRDAG DEN 14. JUNI KL. 11.00 PÅ GAMMELTORV. 
Venligst mød op med jeres faner på Toldbod Plads den 14. juni kl. 10.15. Herfra  
bliver I ført i faneborg til Gammeltorv og kl. 11.00 starter flagtalen, overrækkel-
se af nye faner og flag, samt efterfølgende march gennem byen til flaggudstje-
nesten i Budolfi Domkirke, der afsluttes ca. kl. 13. Efterfølgende vil Danmarks-
Samfundet være vært ved et lille traktement i krypten for fanebærere og fane- 
vagter. Tilmelding til dette bedes meddelt Robert Møller Christensen på telefon: 
9818 6163, mobil 4115 0408 inden den 10. juni. 

(Redaktørens uddrag af invitationen fra D-S) 
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Høstmarked
Lørdag den 13. september 

kl. 10 -16 i Gildeborgens Have

Spændende boder med salg af
hjemmegjorte lækkerier og flotte ting du
ikke kan undvære, samt loppemarked

Salg af kaffe, kager, pølser m.m.
Jazzbandet Gråbrødrene bidrager til
den gode stemning med festlig musik

Vi glæder os til at se jer
1.og 9. Aalborg Sct. Georgs Gilde

Overskuddet går til 1.og 9. gildes hjælpekasser 
som yder hjælp til spejdere og humanitære formål
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1. Gilde. 
 

23. April. 21 gildebrødre, 10 gæster, 
Aalborg Kloster. Så er konceptet 
for 1. Gildes Sct. Georgs Gildehal 
på plads. Afgående Gildemester 
Reinhardt Rasmussen talte om 
vores ofte besynderlige vejr, om 
årsager og virkninger. Det forhold, 
at bøgen i år er sprunget ud en 
måned tidligere end normalt. Er det 
en tilfældighed eller er der ved at 
ske en drastisk ændring af vores 
klima. Nedsmeltningen af indlands-
isen på Grønland er i dag større 
end man overhovedet havde regnet 
sig frem til. For at det ikke skulle 
blive alt for teoretisk og for langt 
væk kom mester ind på forholdene 
ved Nørresundby Havn. Her er kaj-
kanten allerede forhøjet, men skal 
forhøjes yderligere 40 cm.  Symp-
tombehandling. Årsagsbehandling, 
Erkendelse. Noget skal gøres. 
Efter Sct. Georgs Budskabet 2014 
og broderkæde med »Spejderbror 
her er min hånd« blev det tid til 
indsættelse af Peter Jensen som 1. 
Gildes nye mester. Som nye 
herolder blev indsat Frank Søren-
sen som Stavherold og Poul Søren-
sen som Faneherold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter gildehallen blev der igen 
dannet kæde for at synge ”Nu er 
jord og himmel stille”. Lidt under-
ligt på det tidspunkt måske. Nej. 
Det skulle ske i det flotte 
Refektorium.  
FORDI - eftergildehallen var for-
lagt til »Restaurant Kniv og Gaffel.« 
Her var der en herlig stemning og 
1. gildes sang udkom i en Sct. 
Georgs Dags version. Her er sidste 
vers: 
»I tyve fjorten er det så vi prøver 
noget nyt.  
Mod nye horisonter, 1. gilde er ej 
yt.   
For eftergildehallen holdes på en 
restaurant. 
Vi er på Kniv og Gaffel her for 
allerførste gang. 
1. gilde, ih du milde 
Aalborgs ældste gilde, det er ikke 
ilde.« 
 

Den 11. juni gør vi klar til 
drageskydningen, som finder sted 
dagen efter, onsdag den 12. juni. 
Efter sommerferien har vi frilufts-
gildehal med 2. gilde den 21. august 
2014. 
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2. Gilde. 
 

Den 14. april holdt vi Sct. Georgs 
gildehal, hvor vi også skulle indsæt-
te vor nye gildemester, Ulla Væver, 
som på gildetinget i marts blev valgt 
til at efterfølge Lilian Rasmussen.  
Lilian fortalte i sin gildemestertale, 
at tiden som gildemester havde 
været en udfordring med både 
mange gode minder, men også med 
tider, som hun oplevede havde 
været tunge og belastende.  
Lilian glædede sig nu til en tid fri af 
forpligtigelser og hvor hun og Rein-
hardt kunne disponere lidt friere til 
f.eks. at rejse lidt oftere.  
Sct. Georgsbudskabet blev læst op 
og vi fornyede i samlet flok vores 
gildeløfte.  Herefter blev Ulla indsat 
som ny gildemester.  
Efter den stemningsfulde gildehal 
blev både den afgående og den nye 
mester fejret med både taler og 
sang. En dejlig og festlig aften. 
Vore næste arrangementer er fød-
selsdagsgildehal den 6. juni og fri-
luftsgildehal med 1. gilde den 21. 
august 2014.  
 
6. Gilde.  
 

Torsdag d. 24. april, holdt vi 
fødselsdags- og Sct. Georgs Gilde-
hal, med 40 års jubilaren Lilly 
Olesen. Desuden skulle der indsæt-
tes en ny skatmester.  
Gildemester Jørgen Olien bød vel-
kommen til vores gæst Grethe 
Olesen, jubilarens datter og til alle 
gildebødre. 

Jørgen holdt en flot tale til Lilly om 
hendes tid i Sct. Georg Gilderne, 
først i Rold Skov Gildet og fortalte 
om Lillys mange tillidsposter 
gennem årene. 
I talen sagde Jørgen bl.a., at vi har 
lært dig at kende, som en person 
med en ukuelig optimisme og gå-
på-mod, dette trods en del sygdom 
her i de senere år. Og så har du en 
humor, der er lidt ud over det 
gængse, hvilket bl.a. kom til udtryk, 
da du holdt talen for mændene ved 
vores 60 års jubilæum i 2012. To 
mænd fik stor indflydelse på din 
fremtid, nemlig Ejnar, som du var 
gift med i 48 gode år og »Georg« 
som du mødte som 40 årig og 
stadig er sammen med 1-2 gange 
om måneden! Tak for den måde du 
gennem årene har tjent Sct. Georgs 
Gilderne. 
I gildemestertalen fortalte Jørgen 
om legenden Sct. Georg og Dragen, 
om symbolet for de dyder, der skal 
kendetegne en spejder. 
Dette blev også gildebevægelsens 
symbol og indgår i vort gildeløfte.  
Sct. Georg er afbilledet på mange 
ikoner og anvendt i mange kirker i 
den vestlige verden og brugt i 
mange sammenhænge, når man vil 
udtrykke det godes kamp mod det 
onde. 
Vi fik et meget flot indblik i hele 
legenden om Sct. Georg – sluttede 
med: »Hans ånd har levet i århun-
dreder – Gid den aldrig må dø.« 
Inden Jørgen læste Sct. Georgs 
budskabet fortalte han lidt om den 
mand der har skrevet det. Karl 
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Otto Meyer, som han har mødt til 
et foredrag i Tydal 1989. 
Vi aflagde gildeløftet, og indsatte 
Signe Vinther Nygaard som ny 
skatmester. 
Efter gildehallen fejrede vi Lilly og 
vores fødselsdag. Bente Olien førte 
os flot gennem aftenen ved hjælp af 
Gruk af Piet Hein. En dejlig aften 
sluttede, og vi ser nu frem til vores 
tur til Borbjerg Mølle kro ved 
Holstebro den 8.-9.-10. maj. 
Næste arrangement er friluftsgilde-
hal den 11. juni 2014.   
 
7. Gilde. 
 

Den 22. april holdt vi Sct. Georgs 
Gildehal. Vi var 17 personer, heraf 
3 gæster, inviteret af Richardt 
Bjørno.  
I gildehallen besvarede Richardt 
Bjornø sit væbnerspørgsmål, der 
lød: »Hvorledes mener du, at du 
kan vise respekt for det, der har 
værdi for andre, uden at gå på 
akkord med dine egne tanker?« 
Poul Petersen Bach foretog herefter 
indsættelsen af Richardt Bjørno til 
Væbner og holdt gildemestertalen 
med overskriften: »Smerte og sult 
får det gode frem i os.« Desuden 
oplæste han Sct. Georgs Budskabet 
skrevet af Karl Otto Meyer fra 
Flensborg avis, med teksten: »Plig-
ten overfor egen samvittighed.« 
Herefter blev Flemming Markussen 
indsat som ny gildemester og holdt 
sin gildemestertale over de tanker, 
han selv har haft, ang. det at få 
tingene til af fungere.  

Vi hørte følgende musik: »It`s A 
Long Way to Tipperary«, med 
Major Roger G. Swift & Regimental 
Band of the Coldstream Guards. 
»Hilsen til forårssolen«, sunget af 
Poul Dissing – og »Il Silencio«, 
spillet af Gary Freeman.  
Vi sang: »Der er ingenting, der 
maner«, »Vel mødt frem gildebror«, 
»Gildeløftet, Gildeloven« og til slut 
»Vift stolt på Codans bølge«. 
Måltidet vel overstået, havde vi igen 
en rigtig hyggelig aften i eftergilde-
hallen. 
Næste arrangementer er bålaften 
den 24. juni og friluftsgildemøde 
den 19. august.  
 
8. Gilde. 
 

Onsdag den 14. maj mødte 22 fest-
klædte gildebrødre til fødselsdags-
gildehal. 
Gildemester Ove Samson ønskede 
til lykke og fortalte i sin 
gildemestertale levende om sin tid i 
cykelsporten, han startede som 14 
årig og stoppede først i 1979. 
Kom i bestyrelsen i Aalborg 
Cykelring fra 1956 til 1979, udgav 
klubbladet. En aften var han og 
konen i gang med duplikatoren, 
konen fik veer, blev sendt af sted 
med taxa til hospitalet, Ove forsatte 
med bladet, det blev en dreng og 
bladet udkom til tiden! 
Trænede med Jørgen Lund der 
senere vandt medaljer ved VM, OL, 
NM. Det blev en både morsom og 
interessant gildemestertale. 
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5 min. Sct. Georg blev holdt af Carl 
Fryland, der fortalte om sin 
deltagelse i Verdensjamboreen i 
Grækenland, en tur som han fik i 
konfirmationsgave. Turen gik med 
tog, gennem tyskland, Østrig og 
Jugoslavien, hvor der var jordskælv 
i Skopje med mange tusind døde. 
Fik besøg på Maraton-sletten af 
Kong Konstantin og Anne Marie, 
der var blevet forlovet samme år. 
Optrådte med spinningsreb og 
vandmænd for hele den græske 
kongefamilie og 5000 tusind 
mennesker. 
Turen hjem blev ubehagelig idet 
hans pas var blevet væk, og han 
måtte gøre turen gennem 
Jugoslavien gemt mellem bagagen. 
Eftergildehallen blev også festlig 
med mange gode indlæg, og med 
dejlig mad bestilt af vor madekspert 
Bent Jensen. 
Vore næste arrangementer er Grise-
turen den 5. juni, fællesgildehal med 
9. gilde den 19. juni og friluftsgilde-
hal den 14. august. 
 
9. Gilde. 
 

Den 28. april holdt vi Sct. Georgs 
gildehal, hvor vi fik oplæst det 
meget personlige Sct. Georgs Bud-
skab »Pligten overfor egen sam-
vittighed« af Karl Otto Meyer, Syd-
slesvig. 
Det blev rost af rigtig mange, der 
udtrykte, at det kan man da huske, 
hvilket ikke er tilfældet hvert år. 
Det sagde også denne skriver noget 
særligt, for til flere selskaber i 

Sydslesvig har vi været sammen 
med Karl Otto Meyer og jeg har 
endda haft ham til bords tre gange. 
Han er akkurat så ligetil, som bud-
skabet fortæller, og også utrolig 
spændende og vidende. Et flot valg. 
Mon ikke vores nye landsgilde-
mester har haft en finger med i 
spillet ved valget af forfatter til Sct. 
Georgs Budskabet i 2014? 
Inger Jensen blev optaget som 
væbner, og Inger holdt et dejligt 
væbnersvar. Det drejede sig om 
hvilken betydning det har givet 
Inger at være i 9. gilde. 
Vi ved alle, at det har udviklet Inger 
til bl.a. at have mod til at træde 
frem for mange, og udtrykke sin 
mening. Vi holdet meget af Inger, 
og er glad for, at hun også har haft 
det godt i 9. gilde i sin svendetid, og 
at hun glæder sig til fortsat at være i 
vores gilde. 
Gildemester Tove Husum indledte 
med nogle dejlige betragtninger om 
det forår, der jo kom tidligt i år. 
Sommerens aktiviteter er for mange 
af os lig med at være sammen med 
børnebørnene, som jo er en vigtig 
brik i manges liv. 
Vi skal dog huske at stoppe op og 
nyde nuet i dagligdagen. Vi skal 
ikke altid være alt for langt fremme 
med planlægningen.  
Vi har været spejdere eller har haft 
tilknytning til spejderne, og det har 
også præget os. Ligeså er vi præget 
af det arbejde, vi i vores arbejdsliv 
valgte. Sammenhold, et godt ven-
skab, og kammeratskab skal man 
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arbejde for. Det er ikke noget man 
får ved det første møde.  
Kammeratskaber og venskaber er 
når man kan bruge hinanden i gode 
og dårlige tider. Det er det vi 
oplever her i gilderne, og især i 
grupperne.  
Vi skal tænke på det i aften, hvor vi 
skal forny vort gildeløfte. Tove 
kom ind på, at de første tre led i 
gildeloven vedrører den enkelte 
gildebrors arbejde med sig selv. 
Tage livet i sine egne hænder. De 
tre led derefter forholder sig til 
omverdenen og til samfundet.  
Vi skal være over for andre, som vi 
ønsker, at de skal være over for os. 
Lykken kan ikke være der konstant. 
Den kan være der i stunder, og dem 
må man sørge for at samle på. 
En meget smuk gildehal med Sct. 
Georgs Budskabet, væbnersvaret og 
Toves tale. 
Eftergildehallen bar igen i aften 
præg af, at vi har det godt sammen 
og kan få snakken til at gå, så det 
næppe er til at få ørenlyd.  
 
1. og 9. gilde holder hvert andet år 
et bil-rally. I år var det den 11. maj, 
hvor vi mødtes ved Klarupgård. 33 
personer skulle dyste om, hvem der 
havde mest paratviden og hvem der 
kunne orientere sig bedst på turens 
100 km. 
Vi var fordelt på 9 hold, og alle 
klarede de 13 opgaver med under-
opgaver, 36 i alt, der var planlagt. 
Det vindende hold løste alt perfekt. 
Hvorvidt de brugte livliner eller kla-
rede sig med diverse I- eller andre 

pads vides ikke, men der var i hvert 
fald mange virkelig finurlige opga-
ver. Man skulle tænke sig godt om, 
men det fremmer jo lysten til at gå i 
gang med et virkelig godt tilrettelagt 
løb.  
Vi kom omkring mange områder, 
som flere af os aldrig havde besøgt 
eller ikke i mange år. Bl.a. besøgte 
vi herregårdene Viffertsholm og 
Kongstedlund, Visborggård, Havnø 
Hovedgård og Havnø Mølle, hvor 
vi fik et fint foredrag om, hvordan 
den velholdte mølle lever af at male 
og sælge groft mel. Vi så også 
mindestenen over Kong Christian 
den 10.s hvide hest. 
En meget smuk tur, som kun blev 
lidt våd. Vi spiste ved borde og 
bænke i Helberskov, da Vildmose-
centret var optaget af tre konfirma-
tioner og derfor lukket for offent-
ligheden. 
Tak for den flotte tilrettelæggelse. 
De mange deltagere morede sig vist 
alle fortrinligt.   
Et flot samarbejde mellem to gilder.  
Hvor er Himmerland dog smukt, 
og de mange gule rapsmarker 
gjorde næsten ondt i øjnene. 
Vores næste arrangementer er 
friluftsgildehallen med 8. gilde den 
19. juni og gildemøde den 20. 
august 2014. 
 
10. Gilde. 
 

Til Sct. Georgs gildehallen den 29. 
april, bød GM Annie Sperling vel-
kommen til alle, gæster som gilde-
brødre.  
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I sin tale påpegede hun, hvor vigtig 
en dag det er for enhver spej-
der/gildebror at leve op til det løfte 
vi har givet. Danmark bliver tit 
kaldt forenings Danmark. Vi har en 
kultur, der gennem generationer er 
bygget op på et fællesskab, hvor det 
at holde sammen er grundlaget for 
vores sameksistens.  
I dag er flere børn og unge end 
tidligere. i berøring med forenings 
Danmark, gennem idrætsforenin-
ger, spejderkorps, musikforeninger 
m.fl., og man har nu luftet tanken 
om at inddrage fritidsaktiviteter, 
som idræt og spejder-aktiviteter i 
heldagsskolen.  
Alle disse netværker og foreninger 
har behov for ledere, tovholdere 
o.a. Det er en frivillig indsats, at vi 
påtager os opgaver, men som i 
andre samfund er ukendte. Denne 
specielle danske adfærd skal nydan-
skere lære og være en del af. Når vi 
i dag som gildebrødre tilbyder at 
give en hånd med på en spejder-
aktivitet eller spejderlejr, så gør vi 
det, fordi vi i dag stadig har lyst til 
de udfordringer, det medfører. 
Husk ferie er at gøre noget man 
ikke gør til daglig. Annie ønskede 
alle en god Sct. Georgs Dag. 
Vores Sct. Georgs gildehal blev en 
ekstra festlig aften, idet vi havde 2 
jubilarer: Anne-Lise Mølgaard og 
Preben Nielsen, som hver fik 
overrakt 25-årsnålen. Vi hørte Sct. 
Georgs-budskabet, som var skrevet 
af Karl Otto Meyer fra Sydslesvig. 
Vi kender ham jo alle som en aktiv 
part af det danske mindretal i Tysk-

land. Vi bekræftede vores gildeløfte, 
og derefter fik vi ny faneherold. 
Gennem gildehallen hørte vi dejlig 
musik fra Blå Sommer, »Livstræet« 
af Erik Lindebjerg, Lejrsangen fra 
See 2010, og et potpourri over 
lejrsange af Elo Magnussen fra 
1949. I eftergildehallen blev jubila-
rerne hyldet med gaver og taler.                      
Den 13.-14. og 15. juni får vi besøg 
af vort norske venskabsgilde. 
Programmet er lagt. Fredag er der 
kammeratskabsaften og lørdag 
tager vi med bus til Fyrkat ved 
Hobro. Aftenens friluftsgildehal 
bliver i Gildeborgens have, hvor vi 
håber på dejligt vejr. Besøget sluttes 
af med brunch søndag i Spejder-
huset på Lindholmsvej. Den 16. 
juni: friluftsgildehal og den 22. 
august har vi fødselsdagsgildehal. 
 
11. Gilde. 
 

Vores 37 års fødselsdag fejredes 
den 12. maj! Aftenen indledtes i 
Gildeborgens have med uddeling af 
2 donationer. Klarup gruppe fik kr. 
3.000,- til borde/bænkesæt og Aal-
borghus gruppe fik kr. 4.000 til et 
samlingstelt!      
Herefter var der spisning, inden 
aftenens foredragsholder Marianne 
Quistdorf fra Rebild fik ordet.               
Marianne er født i Sudeterland i 
Tyskland og skulle fortælle os, om 
livet i Tyskland under 2. verdens-
krig. Hun var 6 år, da Tyskland 
invaderede Polen, eller som det 
forlød i Tyskland: »Chamberlain 
erklærede krig«. Hun erindrer, at fra 
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den første skoledag derefter, var 
der ikke længere nogen morgenbøn 
og salme, men alle elever skulle stå 
ret ved tavlen og synge »Hitler-
sangen« mens de hilste med strakt 
arm!  
Mariannes far var slagtermester og 
familien havde desuden et Gast-
haus! Der var derfor ingen mangel 
på mad. I det hele taget var de tre 
første krigsår ikke så slemme. Der-
efter blev familiens kælder inddra-
get til beskyttelsesrum. I 1943 star-
tede de natlige bombeangreb og 
derefter var det således, at hvis der 
havde været bombeangreb før kl. 
24, skulle eleverne møde i skolen kl. 
8 næste dag, havde der været 
angreb efter kl.24 skulle man først 
møde kl.10! 
Efter blitzen over Dresden, hvor 
den gamle kulturhovedstad blev 
udraderet på 3 timer og byen stod i 
flammer i flere uger, kom der ny 
forordning! I den by, hvor Mari-
anne boede, var der en brunkuls-
mine! Herefter skulle kvinder og 
børn sove i minen om natten! Efter 
en nat ville hendes mor ikke til-
bringe natten der med Marianne og 
tre 3 mindre søskende, men da 
Marianne bad om lov, til stadig at 
sove i minen, fik hun lov, og slap 
derved for i det mindste at være 
barnepige de næste 12 dage! Da 
hun efter den 12. nat kom op fra 
minen blev hun hentet af sin far, 
noget ganske usædvanligt, der for-
talte, at Hitler var død! Efter kort 
tid kunne man begynde at høre 
fronterne nærme sig, kommunister-

ne, (Mariannes betegnelse), fra øst 
og de allierede fra vest! Familien 
håbede på, at de allierede nåede 
frem først, men blev skuffet! 
Det første russerne gjorde, da de 
nåede frem, var at skyde familiens 
hund og deres høns! Hvorefter de 
jog familien på gaden og oprettede 
kommandocentral i deres hjem! 
Efter fredsslutningen blev faderen 
sat i interneringslejr og moderen og 
de 4 døtre måtte gå til en fransk 
fangelejr, hvor mus, rotter, lus og 
fnat hærgede! På 1½ år boede 
familien i tre lejre, den ene værre 
end den anden! De havde kun det 
tøj, de gik og stod i! I den 3. lejr var 
der dog hjælp fra Røde Kors, og 
familien var så heldige at blive 
familiesammenført med deres far, 
der var blevet interneret i vest! 
Det var et spændende foredrag om 
en tilværelse, vi ikke kender så 
meget til!  
Næste aktiviteter er friluftsgildehal-
len den 11.juni og gildemøde den 
19. august 2014. 
  
 
12. Gilde. 
 

Den 9. maj mødte 5 gæve piger op 
til loppemarked på Nørresundby 
Torv. Vejret var med os, på trods af 
vejrmeldingerne, så vi var tilfredse 
med et godt salg. Afgåede stads-
gildemester Eva Lykke Madsen 
kiggede forbi til en hyggelig snak. 
FORVENTNING, en tanke cen-
treret om fremtiden, og det er 
netop det jeg vil nu. Se frem til 
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skønne oplevelser ude i den dejlige 
danske natur. 
 Søndag den 25. maj er der forårs- 
vandring og det er en anledning vi 
har set frem til i længere tid, fordi vi 
på denne dag skal mødes med 
»KORTBUKSEN«, naturvejleder 
Karsten Hansen, kendt fra TV- 
nord, hvor han i sin gamle Volvo 
210 og sammen med hunden Frode 
besøger nordjyske naturperler. 
Stedet er Øster Ådalen, vi forventer 
en spændende og farverig tur. 
Den 12. juni mødes vi selvfølgelig 
til Drageskydning i gildeborgens 
have. 
Den 14. juni fejres Valdemarsdag 
på Gammeltorv, en god anledning 
til at vise gildebevægelsen, og fanen 
ved den efterfølgende flaggudstje-
neste i Budolfi Kirke. 
Samme dag holder vi friluftsgildehal 
og i år bliver eftergildehallen en 
særlig festlig kulinarisk oplevelse 
hos Anne og John Winther, en tak 
for hjælp ved en generalforsamling 
tidligere på året. 
Den 13. juli stiller vi igen teltet op i 
Grønhøj ved Vesterhavsmarchen 
og vi håber vejret bliver bedre i år, 
sidste år skulle vi holde på HAT 
OG BRILLER - men dog tørvejr. 
GOD SOMMER – til vi ses igen i 
Grønhøj og i Buderup Ødekirke 
den 7. august 2014. 

 

 

Kulturlauget 
NB. 

Allerede nu gøres opmærksom på, 
at datoen for vores aktivitet i 
december er flyttet fra den 15. til  

den 17. december 2014. 
De venligste hilsener, 

Helle Stenild, formand. 
 

Sangerlauget 
 

I laugsmesterens fravær den 30. 
april, var det vores pianist Jens-Erik 
der havde planlagt sangaftenen og 
det skulle blive endnu en ander-
ledes og oplevelsesrig aften. 
Sædvanen tro begyndte vi med 
vores slagsang og Aprilsangen, og 
så tog Jens-Erik over. 
Aftenens tema var født allerede i 
januar måned hvor J-E købte en 
biografi om Jens Otto Branden-
burgs liv, en spændende læsning, 
som viste sig at kunne levere stof til 
en sangaften og sådan blev det.  
Efter lidt Brandenburgsk historie 
helt tilbage fra hans fødsel i 
Hejnsvig, over flytningen til 
København sammen med moderen, 
til Four Jacks æraen. Four Jacks 
tiden afstedkom Æselsangen som 
første valg, efterfulgt af Mandalay, 
Når lygterne tændes og Blot slentre 
gennem regn. 
I 1960 vandt Katy Bødtker 
Melodigrandprix og i samme grand 
prix blev nummer sjok melodien en 
ørehænger, en evergreen, nemlig To 
lys på et bord. Sangen gjorde at 
Otto Brandenburg blev kaldt Dan-
marks svar på Frank Sinatra. 
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En af de utallige film han med-
virkede i var Sømænd i knibe og 
herfra sang vi Alle sømænd er glade 
for piger. Den blev fulgt af Where 
have all the flowers gone. 
Otto Brandenburg var også jazz-
musiker, protestsanger og kompo-
nist, han skrev bl.a. Søren Banjo-
mus, som stadig synges og spilles i 
radioen ved juletid. 
1976 var året hvor Otto Branden-
burg udgav en spændende og 
vellykket plade, på den var et 
nummer der hed Noget om helte.  
Dansktoppen blev en realitet som 
modstykke til den hårdere rock’n 
roll. En af melodierne på dansk-
toppen var To kammerater til hest. 
Otto Brandenburg havde en drøm 
om at udgive en plade med Evert 
Taubes sange og deri blandt var, Så 
længe skuden kan gå. 
Otto Brandenburg var med i mange 
danske film, bl.a. Gummitarzan, 
Fiskerne, Sort høst, Strandvaskeren 
og Smuglerne. Børnesange var det 
også blevet til bl.a. Elefantens vug-
gevise. Gregers Dirckinck-Holm-
feld producerede en udsendelse 
Her er dit liv, en af disse udsen-
delser var om Otto Brandenburg.  
En af de sidste ting Otto Branden-
burg deltog i var lige omkring hans 
60 års fødselsdag, en stor galla- 
forestilling i Tivolis koncertsal, her 
sang han Waltzing Mathilda og det 
gjorde vi også. Og så var der 
kaffe….. 
Ønskekoncerten bestod af følgende 
sange: Hvor mågerne skriger mod 
skumhvide bølger, Grøn er vårens 

hæk, Hilsen til forårssolen og Jeg 
har en ven. 
Således sluttede en utrolig fin 
sangaften med endnu et nummer 
som Otto Brandenburg også har 
sunget, I skovens dybe stille ro. 
En stor tak til Jens-Erik for en 
meget fin aften. 
 

 
 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  08.05.2014. 
 

Dødsfald: 
1. gilde: Jørn Agerhus, 

Charlottehøj 18, 9000 Aalborg. 
Død den 12. maj 2014. 

 

Adresseændring: 
2. gilde: Eddy Jensen, 

Peter Jensensvej 14, 9310 Vodskov. 
 

Fjerritslevgildet 
Gildemester 

Allan Løvgren Frandsen, 
Golfparken 146, 9000 Aalborg. 

Tlf. 6174 5365  
e-mail: veldenokke@gmail.com 
(Venligst ret i »Gildeledelser) 

 

E-mail ændring: 
1. gilde: Svend Harald Jensen, 
svendharaldjensen@gmail.com

15



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    23 * 15 1 39 
12. 25 8 10 8 26 

I alt 277 138 119 12 269 

* Rettelse 
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Indlæg og referater til Gildeposten. 
 

Kære nye skrivere, 
 

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

1.) Fremsend dit indlæg som en alm. vedhæftet fil i Word. 
2.) Indstil din PC som følger: Klik på Filer, på Sideopsætning, Margener og 

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

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

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

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

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

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

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

På forhånd tak for hjælpen – men skriv snart igen -  
Erik S. Messmann, redaktør. 
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FØDSELSDAGE I JUNI: 
Dato:               Gilde: 
01.  Ulla Væver                             2. 
01.  Jørgen Tolstrup Sørensen,  
      80 år                                      6.   
01.  Jørn Anton Poulsen             10. 
02. Gitte Møller Nielsen, 80 år 11. 
07.  Erik S. Messmann, 80 år    6. 
07.  Minna Krægpøth                 12. 
08.  Svend Erik Christiansen        8. 
08.  Herluf Christensen               12. 
09.  Jytte Egebo                            6. 
09.  Jørgen Scheving                     1. 
12.  Svend Kjeld Jensen                1.  
12.  Ditte Johnsen, 75 år            2. 
12.  Verner Kjærsgaard               10. 
13.  Elly Mogensen                     11. 
17.  Peder Bloch-Poulsen             1. 
19.  Lis Ovesen                           11. 
19.Kirsten Bøgh Nielsen            10. 
21.  Jørgen Bøgh Nielsen            10. 
24.  Lis Andersen                       10. 
26.  Marie-Louise Larsen            11. 
28.  Else Wedege                          2. 
30.  Mogens L. Danielsen             1. 
 

 
 
 

 
 

DET SKER I JUNI: 
Dato:                                     Gilde: 
05. Grisetur                                  8. 
06. Fødselsdagsgildehal                2. 
11. Friluftsgildehal                        6. 
11. Friluftsgildehal                      11. 
11. Klargøring til Drageskydning  1. 
12. Drageskydning                        1. 
12. Friluftsgildehal          Fjerritslev 
13.,14.,15. Besøg fra Norge        10. 
14. Valdemarsdagsparade          D-S 
16. Friluftsgildehal                      10. 
18. Friluftsgildehal                        5.             
19. Friluftsgildehal m/9. gilde       8. 
19. Friluftsgildehal m/8. gilde       9. 
19. Friluftsgildehal                      12. 
24. Bålaften                                  7.  
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FØDSELSDAGE I JULI: 
Dato:                                     Gilde: 
04.  Hanne Thusgaard Hansen, 
       70 år                                    11. 
05.  Ellen Høyer                         11. 
09.  Hans-Jørgen Ottosen     1. 
09.  Poul Christensen                   5. 
11.  Bodil Benedicte Bredahl,   
       70  år                                    11. 
12.  Lena K. Jakobsen                 11. 
12.  Annette Ankeraa                  10. 
14.  Hanne Scheving                     9. 
17.  René Nilles       7. 
18.  Bente Hammer Thomsen      6. 
19.  Judy Winneche Nielsen,       12. 
22.  Elsa Berglund Simonsen        9. 
23.  Bente Guldfelt, 70 år           9. 
23.  Henning Ottosen                   7. 
25.  Merete Breum                      10. 

- o 0 o – 
 

MØD OP TIL SOMMERENS 
FÆLLESAKTIVITETER: 

Drageskydning den 12. juni, 
Vesterhavsmarh den 13. juli og 

Sommergildehal i Buderup 
Ødekirke den 7. august. 

 

- o 0 o - 

JUBILÆUM 
Den 16. august har 

Carl Fryland, 8. gilde 
25 ÅRS JUBILÆUM 

 

- o 0 o - 
 

TIL LYKKE TIL 
SOMMERENS 

FØDSELARER OG 
OG JUBILAR. 

FØDSELSDAGE I 
AUGUST: 

Dato:                                     Gilde: 
04.  Jette Hummel Heidemann     9. 
05.  Ingelise Gøthgen                 12. 
06.  Karen Kjær                            6. 
07.  Edith Mathiassen                 10. 
11.  Jørgen Abel Jensen                7. 
11.  Bjarne Adamsen                    6. 
12.  HenningToftild                      8. 
14.  Leo Kjær Nielsen                 10. 
15.  Karen Moritz                         2.  
15.  Lena Kühn Larsen, 70 år    6. 
15.  Bente Jacobsen                      2. 
15.  Richardt Bjørno                     7. 
16.  Hans Jørn Husum                  1. 
16.  Vibeke Koch Dalsgaard     2. 
16.  Martin Lykkegaard                 8. 
17.  Per Bluhme Larsen                5. 
27.  Kirsten Tolstrup Sørensen     6. 
28.  Eddy Jensen                          2. 
29.  Dorte Lietzen                        9. 
30.  Tekla Nielsen                         2. 

 
 

- o 0 o - 
 
 

DET SKER I AUGUST: 
Dato:                                     Gilde: 
07. Buderup Ødekirke            DGL 
14. Friluftsgildehal                        8. 
19. Friluftsgildemøde                    7. 
19. Gildemøde                            11. 
20. Gildemøde                              9. 
21. Friluftsgildehal m/2. gilde       1. 
21. Friluftsgildehal m/1. gilde       2. 
22. Fødselsdagsgildehal               10. 
26. Gildemøde                              5. 
28. Arbejdsmøde                        12. 
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
 

Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

Hyrdindevej 12, Dall,  
9230 Svenstrup J., 
 Tlf.: 9838 3150. 

e-mail: flemming@hansen.li 
 

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 september 2014: 
onsdag den 20. august 2014  

kl. 18.00. 
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UGGERLY INSTALLATION A/S · Assensvej 5 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 98 13 88 88

Tal med 
en bank, der 
forstår dig



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

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

www.garant.nu

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

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

Aalborg Ny Begravelsesforretning
Danmarksgade 5 A, 9000 Aalborg

 www.aabn.dk    Tlf. 72 11 81 55 www.aanb.dk

HANNA VIG

KIRSTEN HEDE

SIGNE NYGAARD

JETTE NIELSENJETTE NIELSEN

- Når kun det bedste er godt nok

Vi træffes altid på telefonen
Vi kommer overalt

- uden ekstra omkostninger 

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

Begravelse fra
kr. 7.990

Inkluderet i denne pris er
honorar, kiste, sengelinned,

kistepynt (årstidens blomster), 
1 rustvognskørsel indtil 15 km

KIRSTEN HEDE SIGNE NYGAARD

JETTE NIELSEN SØREN THOMSEN


