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S T I F I N D E R

 

SSøndag, den 2. juni, 2013 skal vi gå en 
tur i Vester Aslund Plantage- øst. 

 
 

Vi mødes kl. 11.30 på P-pladsen ved Aslundvej. 
 

Kørevejledning: Kør ad motorvej E 45 mod nord og 
tag afkørsel nr. 19 mod Hals. Derfra ca. 8 km., og 
kør til venstre mod Dronninglund (Aslundvej) ca. 

2,4 km fremme til P-pladsen i højre vejside.  
I alt ca. 28km. 

 

Turen varer ca. 1¼ time og foregår i et let kuperet, 
og meget smukt terræn. 

Undervejs passerer vi »Aslundhytten« hvor vi 
indtager vor medbragte frokost. 

 

Husk – endvidere eftermiddagskaffe, som nydes når 
vi er tilbage på P-pladsen.  

Der er mange bænke og borde, begge steder og det 
bli´r nok fint solskin! 

 

Og så går vi i gang med at planlægge næste sæson! 
 
 

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

Mobil: 2885 8703          6171 9380           2078 6177 
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Invitation 

til reception i Gildeborgen 
 i anledning af 

2.gildes 70 års fødselsdag 
torsdag den 6.juni 2013 

kl.1000 – 1200 
gildet er vært ved et let traktement, og det vil glæde os 

at se så mange som muligt til denne festlige dag. 
 

Ledelsen  
2. Sct. Georgs gilde 
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Har du husket at tegne numre til 
DRAGESKYDNINGEN 

TORSDAG DEN 13. JUNI?
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 10. juni. (Afregning senest 13. juni). 

 
Vi mødes i Gildeborgen den 13. juni kl. 1800 til en hyggelig aften. 

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

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

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

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

Som sædvanlig er der også mulighed for at konkurrere på sidebaner. 
Du kan få alle tiders aften – 

* vi begynder kl. 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 10. juni 2013 - 

- og tag så det gode humør med hjemmefra. 
Med stor gildehilsen, 1. gilde. 

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

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. 
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Vesterhavsmarchen søndag den 14. juli 2013 - 
starter kl. 9.00 i Blokhus, Kettrup, Grønhøj og Løkken  

og slutter kl. 16.00. 

Cykling - mange vil gerne cykle på stranden,men såfremt man ikke har sin 
egen med, kan cykler lejes hos Hune/Blokhus Cykeludlejning.  

Geocaching, - men kun fra Blokhus.  
 

»Midtvejs nord« er flyttet til Grønhøj ved nedkørslen til stranden, således 
der nu er 5 stationer vi skal have bemandet, og med den forventede større 

deltagelse i år, er der virkelig brug for hjælp på alle 5 stationer.  
Derfor - kom og vær en del af livet på stationerne: 

Blokhus: Søren Aagaard, Mob: 2338 4346. Mail: soren.aagaard@privat.dk 
Midtvejs: Søren Boelsmand, Mob: 2298 0543, Mail: bosa@eduka.dk 

Kettrup:Reinhardt Rasmussen, Mob: 21730042,Mail: reinhardtg@stofanet.dk 
Grønhøj:  John Pedersen, Mob: 4068 3222, Mail: anna-marie@post.tele.dk 

Løkken: Bent Uggerly, Tlf: 9879 0027, Mail: bu@uggerly.dk 
 

Vi håber I er mange der melder sig til, for vi har brug for hjælp 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 som hjælper hos Hanne Thusgaard på telefon 6165 9564. 
De der har meldt sig til hos stationslederne, skal ikke melde sig igen, og der 

kommer melding til dig fra stationslederne 
 

Vesterhavsmarchens 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, at vi er i bevægelse. 

Sidst, men ikke mindst, gælder det om, på tværs af gilderne, 
at være sammen om en fælles opgave. 

 

Uddeling af sidste års midler finder sted i 
Blokhus, søndag den 14. juli kl. 12.00.  

De andre stationer får det at vide samtidig. 
 

Vesterhavsmarchkomitéen består af 
Formand : Finn Bramsen, 1. gilde. Tlf. 2072 7759. 

Kasserer : Judy Winneche, 12. gilde. Tlf. 9818 2125. 
Sekretær : Hanne Thusgaard, 11. gilde. Tlf. 9831 9564. 

 

Mange vesterhavshilsner og på gensyn, 
Finn Bramsen 

Mail: finnbramsen@gvdnet.dk  
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AALBORG STADSGILDE/AALBORG DISTRIKT    

 

                                                indbyder til 
 

ÅBEN SOMMERGILDEHAL 
 

som afholdes i      
 

BUDERUP ØDEKIRKE  
torsdag den 8. august 2013 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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GILWELL TOUR - DEN 14. MAJ 2013. 
 
Kl. 08.15 afgik Østergaards bus fra Kunsten i Aalborg med de 37 deltagere - 
og med Johan som chauffør. På hvert af vore sæder lå en navngivet velkomst, 
og bagsiden udgjorde et sangblad med tre sange. 
Tourleder Bent Ove Holm bød velkommen ombord og mens vi kørte sydpå 
ad motorvejen, nød vi kaffe, rundstykke og en wienerbasse, det hele effektivt 
serveret af stewardessen, Kirsten Larsen Holm, alt imens BOHs orienterede 
os om dagens forløb, samt hans introduktion af cand.scout. Robert Madsen, 
som senere fortalte om Rodbjerggaard, BP, Gilwell og KFUMs Spejdercenter 
på Houens Odde.  
Inden vort første stop på Ejer Bavnehøj, sang vi den første sang, som var et 
samarbejde mellem komponist Wolfgang A. Mozart og forfatter Bent O. 
Holm, på melodien »Kom Maj du søde milde«, der i BOHs udgave på 7 vers, 
fortalte om dagens program, med omkvædet: »På tur med Gilwell Tour«. 
Sangen fik et stort bifald.   
På Rodbjerggaard fik vi »en enkelt« forfriskning, - et indtryk af stedet og især 
af den flotte udsigt over Vejle Ådal.  
Køreturen på Houens Odde var en oplevelse af de store, solens stråler gen-
nem de meget høje nyudsprungne bøgetræer, udsigten over vigen, helt ud til 
Kolding Fjord og selve det meget velholdte spejdercenter med spændende 
bygninger og aktivitetssteder. Vi mærkede historiens vingesus i Gilwell-hyt-
tens atmosfære og dens indhold af mange gamle spejdereffekter. Efter 
Roberts levende fortælling om huset og stedets historie, sang BOH og 
Robert, Gilwell-sangen »I'm a Scouter«. Igen stort bifald, inden vi nød fro-
kosten fra den velforsynede buffet på Stensgaard.  
Bagefter spadserede vi gennem skoven til »Middelalderkirken«, (bygget i træ á 
la en stavkirke), som stod på Randerslejren i år 2000. Inde i den lille kirke tog 
vi plads og sang »Dejlig er Jorden«, som en smuk afslutning af besøget på 
Spejdercentret. 
På køreturen mod nord sang vi den sidste sang: Carl Scharnbergs »Igen en 
dag …« og ved 18-tiden ankom vi til Sognegaarden i Hedensted, hvor vi 
spiste »et solidt 2-retters aftensmåltid«, for derefter at køre mod Aalborg, 
fulde af dagens oplevelser og mange indtryk.  
Inden vi var tilbage til Kunsten, sang vi, på fleres opfordring, Mozarts og 
Holms sang en gang til, inden stadsgildemester Eva Lykke Madsen takkede 
initiativtagerne Bent Ove og Robert for dagens lærerige, morsomme og vel 
tilrettelagte arrangement, som mange håber på, ikke var den sidste Tour fra 
GILWELL TOURS?! 

(Se fotos m.m. på www.sct-georg-aalborg.dk). 
Redaktøren. 
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Deltagerne samlet under besøget på Houens Odde Spejdercenter. 

 

Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 1. april 2013 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (5)       (5) 
1. 26 19 7 0 26 
2. 30 16 13 0 29 
5. 18 11 7 0 18 
6. 31 12 19 0 31 
7. 20 6 13 1 20 
8. 33 8 21 4 33 
9. 27 18 6 3 27 
10. 35 22 13 0 35 
11. 44 26 16 1 43 
12. 26 8 11 7 26 

I alt 290 146 126 16 288 
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Høstmarked
Lørdag den 7. september 2013 
kl. 10 -16 i Gildeborgens Have

SÆT et STORT X i kalenderen

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

Salg af kaffe, kager, pølser m.m.
Kl.13 uddeling af donationer

Herefter underholder

Sct Maria Skole`s Bigband

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

(Overskuddet går til 1.og 9. gildes hjælpekasser).



 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gilde. 
 

23. april 2013. 1. Gilde. Aalborg 
Kloster. 25 af gildets brødre og 12 
gæster.  
Så kan det vist ikke blive meget 
bedre. Tilmed en flot gildehal med 
indsættelse af ny kansler og ny 
skatmester. Men også med Svend 
Kjeld Jensens 40 års jubilæum og 
Henning Nielsens 25 års jubilæum. 
En helstøbt aften. 
Reinhardt Rasmussens gildemester-
tale tog udgangspunkt i »APRIL«, 
der betyder »AT ÅBNE« hvilket vil 
sige, at jorden åbner sig og er klar 
til at blive tilsået. Det gamle 
nordiske navn for april var græs-
måned eller fåremåned, hvor krea-
turerne kommer på græs igen efter 
en lang vinter. 
En tur langs Limfjorden giver ro i 
sindet. Se dig omkring. Der er både 
store og små dyr, samt fugle af 
mange slags og i dejlige farver. 
Lystfiskerne langs fjorden, der haler 
sild og hornfisk ind. At studere 
dem er en særlig fornøjelse. At der 
nu også er en hel jernbanebro 
ødelægger på ingen måde oplevel-
sen. Mesters måde at beskrive en 
sådan tur langs fjorden kan let give  
 

 
 
 
 
 

både Bjarne Nielsen Brovst og 
Jørgen Pyndt baghjul. 
April måned slutter jo med Val-
borgaften. Aftenen før 1. maj – 
Valborgdag. På valborgaften våger 
man for ikke at blive overlistet at de 
underjordiske kræfter, bl.a. ved at 
tænde bål på højene. Nogle steder 
brugte man også denne aften til at 
opstille majstangen. En høj mast, 
pyntet med kranse, frisk bøgeløv og 
farvede bånd, som symboliserede 
sommerens frugtbarhed. 
Dette er kun et uddrag af mesters 
fremragende tale.  - Sct. Georgs 
Budskabet i år var langt. Men til 
gengæld et budskab med indhold. 
Om vores rødder i spejder-
bevægelsen. Om spejderideen og 
patruljesystemet. 
Eftergildehallen blev ledet af Flem-
ming Boye der havde taget Marx 
Brothers til hjælp. 
Under buerne i Refektoriet blev 
vore 2 jubilarer fejret på bedste vis 
med taler og sange. 
Pludselig bliver der en helt 
fantastisk stemning, når jubilarerne 
hver for sig takker for taler, men 
specielt når de fortæller om, hvad 
gildelivet har betydet for dem. Så 
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bliver det stjerneklart, hvorfor man 
er gildebroder. 
 
»Følg du i fare, den tapre lille skare, 
løft over hæren din velsignende 
hånd.« Disse linjer kender vi jo fra 
Ridderhallerne i Aalborg Kloster, 
hvor vi slutter med at synge 
»Kongernes Konge«. Sangen stam-
mer fra optakten til 3 årskrigen. 
Den hed oprindelig »Bøn for 
Danmark« og blev sunget første 
gang ved en koncert i Tivoli den 16. 
september 1848. I marts havde 
slesvig-holstenerne krævet fri for-
fatning samt Slesvigs optagelse i det 
tyske forbund. Teksten til 
»Kongernes Konge« er skrevet af 
Løjtnant Adolph von der Recke 
(1820-1867). Han var embedsmand 
ved Admiralitetskollegiet.  
Den tapre lille skare fra 1. gilde 
havde henlagt sit gildemøde den 16. 
maj til Aalborg Forsvars- og Garni-
sonsmuseum. Det var lidt pudsigt 
at gå og tænke på hæren og Sct. 
Georgs Gildernes Ridderhal. Men 
også på anden vis kom en fælles 
historie frem. 
Der er lavet en fin lille udstilling, 
der omhandler Spejdernes Hjælpe-
korps under 2. Verdenskrig. Og her 
møder vi sågar også historien om 
mordet på Richardt Raetzel. 
Ud over de mange kanoner, kamp-
vogne, biler, fly, er det meget 
spændende at se de forskellige 
afsnit ud fra en historisk vinkel. 
Materiel fra både 1. og 2. 
Verdenskrig. 

En feltambulance fra de slesvigske 
krige og ligeledes feltlægens instru-
menter er ikke for svage sjæle. 
Deltagerne havde fået udleveret en 
»tipskupon« med 13 forskellige 
spørgsmål om museet, udstilling-
erne og historien. Præmie udleveres 
ved 1. gildes Drageskydning. 
Vi fik en meget levende forklaring 
om museet og dets mange ud-
stillinger af Peter Thygesen og Gert 
Bøjer Jensen. – Tak for det. 
Da vi normalt ikke skriver om, 
hvad vi får at spise, skal jeg blot 
nævne, at aftenen startede med 
spisning på »Kystens Perle« med en 
dejlig udsigt ud over Limfjorden. 
Vort næste, mere »interne arrange-
ment«, er klargøring til Drage-
skydning den 12. juni. Dagen efter 
arrangerer vi den traditionelle 
Drageskydning i Gildeborgens have 
- for en forhåbentlig »stor og tapper 
skare« af gildebrødre med ledsagere. 
Efter sommerferien glæder vi os til 
friluftsgildehallen med 2. gilde den 
21. august.  
 
 
6. Gilde. 
 

Onsdag den 24. april holdt vi fød-
selsdagsgildehal, hvor gildemester 
Inger Jespersen startede med at 
lykønske 25 års jubilaren Mie 
Holmsberg og overrække hende 25 
års nålen. 
Også et tillykke til Tove Posselt 
med 80 års fødselsdag. Derefter en 
dejlig gildemestertale. Inger talte 
om foråret der er en dejlig tid hvor 
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solen kommer frem, der er grøde i 
jorden og fuglene synger. Noget der 
gør de fleste glade og giver fornyet 
energi. Desværre er der også dem 
der får depressioner når foråret 
kommer.  Der er statistik for at der 
er flere selvmord om foråret end 
resten af året. Måske er det svært 
for folk med hang til depression at 
se andres glæde ved foråret. En tale 
der gav stof til eftertanke. 
Vi bekræftede vort gildeløfte og 
hørte Sct. Georgsbudskabet. 

 
Ny stavherold Ingelise Back, ex-

stavherold Lena Kühn Larsen, ex-
GM Inger Jespersen, 25 års jubilar 
Mie Holmsberg, faneherold Hen-

ning Klausen, GK Margit Kammer, 
GM Jørgen Orlien, GS Ingrid By. 

 

Derefter blev mester Inger afløst i 
højsædet af vores nye mester, 
Jørgen Orlien. 
Efter gildehallen var Mie vært ved 
et glas og til kaffen gav Tove 
Posselt chokolade. 
I eftergildehallen blev Mie og Tove 
fejret med mange morsomme ind-
slag og Ingrid Strandsbjerg holdt 
fødselsdagstalen der omhandlede 
en 61 årigs liv. 

Vore næste arrangementer er gilde-
møde den 28. maj og friluftsgildehal 
den 18. juni. Det planlagte gilde-
møde den 13. august er aflyst. 
  
 
7. Gilde. 
 

Inden gildetinget den 19. marts 
2013, skulle den årlige rafledyst 
afklares. Desværre var der kun 
mødt nok op til at danne 3 grupper 
i indledende runde. I finalen måtte 
Sven Rasmussen, Ørvin Pedersen 
og René Nilles dyste. Sven Rasmus-
sen vandt pokalen, der skal stå til 
offentligt skue i hjemmet indtil 
næste år. 
Efter indtagelse af det traditionelle 
måltid, blev pokalen behørigt over-
rakt sammen med en buket plastik-
blomster. Til lykke til Sven med 
den fornemme titel. 
Gildetinget blev afholdt i god ro og 
orden under Richard Bjørnos 
kyndige ledelse. 
Efter gildemesterens beretning, 
aflagde de 4 grupper beretninger. 
Der var ingen indkomne forslag. 
Gildeskatmesteren aflagde det revi-
derede regnskab som blev god-
kendt, ligesom budgettet for det 
kommende år (med uændret kon-
tingent) også blev godkendt. 
Valg af gildeledelse: Ny gildemester 
for 2013-2014 er Poul Petersen 
Bach, for 2014-2015 blev Flem-
ming Markussen valgt og som 
gildemester for 2015-2016 blev 
Henrik Larsen valgt. 
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Under eventuelt blev der spurgt om 
det er i orden, at vi ikke har en 
kontaktperson til spejderkontakt-
udvalget og heller ingen GIM? 
Gildeledelsen arbejder på at få 
posterne besat. 
 
 
 
 

Jubilæumsreception 
Fredag den 22. marts 2013. 

Inden selve 60 års jubilæumsrecep-
tionen i Gildeborgen, havde vi lavet 
en lille udstilling i forhallen, bl.a. 
med 7. gildes trofæer. 
Til receptionen optrådte gildets 
brødre for første gang med de nye 
gildetørklæder. 
Vi startede receptionen med at rulle 
vores egen fane ud.  
Alle gæster - omkring 65 - var stort 
set alle kommet. Gildemester 
Henrik Larsen tog nu ordet,  
 

 
og fortalte om mange af 7. gildes 

aktiviteter gennem tiderne. 
 

Derefter uddelte gildemester 
Henrik donationer til Hals Sø, 
Hardeknud - og til Frivilligheds-
korpset på Aalborg Universitets 
Hospital. 
 

 
 

Efter tid til lidt snak og champagne, 
 

 
»indtog« Voices in Modern scenen. 

 

Tiden var så kommet til lidt 
forplejning i form af snitter, øl, 
vand og kaffe.  
 

 
Stadsgildemesteren takkede gildet 
for altid at være klar til at yde en 
indsats og sætte præg på arbejdet i 
gildesammenhæng.  
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Stadsgildets gave var et ur til daglig-
stuen med en rød plet på »7 tallet« - 
naturligvis! 

 
Der var nu tid til anden halvleg 
med Voices in Modern, som bl.a. 
sang den første sang til 7. gilde fra 
1953.  

 
Ligeledes var der indlagt et udvalg 
af spejdersange, og der blev sunget 
godt igennem af alle »receptionis-
terne«.  
De par timer vi havde afsat, var nu 
gået - så rigeligt - og afslutningsvis 
blev fanen rullet sammen. Vi har 
modtaget mange fine gaver, og dem 
sætter vi stor pris på. 
 

Jubilæumsfest 
lørdag den 23. marts 2013. 

Kl. 17 kørte bussen med 32 for-
ventningsfulde passagerer fra 
Gildeborgen mod nord, og efter en 

lille times kørsel nåede vi frem til 
bestemmelsesstedet: 

 
Den gamle Smedje ved  

Børglum Kloster. 
En gammel bygning med minder 
om en fortid som hestesmedje bl.a. 
med piksten på gulvet.  
Efter at have fået en velkomstdrink 
i hånden, fandt den enkelte sin 
plads ved bordene. Bordkortet var 
samtidig sanghefte.  
Forretten var en Vendsysseltal-
lerken med alt godt fra - JA fra 
Vendsyssel.  
Hovedretten bestod af dådyr med 
en masse godt ved siden af.  
Underholdningen var vi noget 
spændte på, og det var rigtigt fest-
ligt, da de tre damer, gift med 
gildeledelsen, dukkede op som 
Bakkesangerinder, med Richard 
Bjørno som »kapelmester«.  
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Der blev tid til dessert, kaffe og 
»Nu er jord og himmel stille«, inden 
bussen kom for at hente os. Tilbage 
ved Gildeborgen var det blevet 
søndag.  
Øvrige billeder fra festen kan ses på 
hjemmesiden. 
 
 

- o 0 o - 
 
 

Sct. Georgs Gildehallen den 16. 
april blev som vanligt åbnet med at 
rulle fanen ud. Dagens navn er 
Marianne. Det er 7. gildes 60. Sct. 
Georgs gildehal og efterhånden 80 
år siden Gilderne blev startet i 
Danmark.  
Vi hørte nu sagnet om Sct. Georg 
(spejdernes og gildebevægelsens 
skytshelgen). Efter at have fået 
oplæst Sct. Georgsbudskabet, skre-
vet af Ølafur Proppe fra Island, 
bekræftede vi gildeløftet i fælles-
skab.  
Tiden var kommet, til at overrække 
gildemesterkæden til Poul Petersen 
Bach, som ny gildemester i det 
kommende år.  
Under den efterfølgende middag 
blev Svend Wisler lykønsket med 
de 90 år, og Kurt Keldorff blev 
takket for det store arbejde med 
gildets 60 års jubilæum. Fødselaren, 
den afgående og nye gildemester 
var i det gavmilde hjørne! 
Vore næste møder er gildemøde 
den 21. maj, bålaften den 24. juni 
og efter sommerferien: friluftsmøde 
den 27. august.  
 
 

8. Gilde. 
 

29 gildebrødre mødte til vores 
gildeting den 20. februar. 
Da et Gildeting kan trække ud, og 
respekt for menuens serveringstids-
punkt, valgte vi at spise før gilde-
tinget. 
Bordleder Ardy Graversen ledte os 
gennem middagen med sange samt 
et par historier. 
Bent Jensen søgte folk til arbejde på 
Rosenholt den 30. april. 
Selve Gildetinget startede med valg 
af Søren Aagaard til dirigent. Søren 
førte os med myndighed gennem 
programmet. 
Jesper Hansen modtog valget til 
protokolfører. 
Gildemester Michael Jensen beret-
tede om gildets møder i året, hvor 
vi, som noget nyt, holdt Nytårs-
gildehal i Hasseris Kirke. Vi har 
deltaget og besøgt Spejdernes Lejr 
2012. Arbejdet på Travbanen er i 
orden. Desværre har vi i 2012 
mistet en mangeårig gildebror, Ove 
Vedel. 
Skatmester Henrik Boelsmand fik 
godkendt det fremlagte regnskab og  
fremlagte budget 2013/2014. 
Gruppelederne, Spejderkontakt og 
GIM aflagde beretninger. 
Som ny gildemester blev valgt Ove 
Samson. 
Martin Lykkegaard fortsætter som 
webmaster. Fin hjemmeside Martin. 
Spejderkontakt: Jesper Hansen 
valgt til spejderkontakt og Tage V. 
Andersen til GIM. Revisorer: Gen-
valg. Forslag til gildetinget fra 
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Thomas Jensen der foreslog, at 
mødetidspunktet til gildemøder og 
Gildehaller blev sat frem fra kl. 19 
til kl.18 eller kl. 18.30. 
Forslaget medførte forskellige me-
ninger, men vi blev efter afstem-
ning enige om kl. 18.30. 
Jens-Wildfred Christensen havde 
forslag som lød: Ved gruppernes 
arrangement af gildearrangementer 
skal der afleveres et regnskab. 
Overskud over kr. 200,00 skal 
tilfalde gildekassen. 
Delte meninger, nogen diskussion, 
men efter afstemning blev forslaget 
vedtaget. 
Gildetinget sluttede med at 
dirigenten Søren Aagaard takkede 
for god ro og orden. 
 
3. gruppe havde den ære at 
tilrettelægge dette års Sct. Georgs 
Gildehal med skiftet af gildemester. 
25 gildebrødre var mødt op i 
Gildeborgen til Gildehallen den 23. 
april. Foråret er nu kommet med 
nye og lyse tider og dette brugte 
afgående gildemester, Michael 
Jensen, som tema i sin gildemester-
tale.  
Michael takkede for opbakning i de 
to år, han havde siddet som 
gildemester. Herefter dannede vi 
broderkæden og bekræftede vort 
gildeløfte.  
Den nye gildemester, Ove Samson, 
blev ført til højsædet, hvor han 
højtideligt lovede at ville lede gildet 
i gildets og gildelovens ånd. Michael 
hængte herefter gildemesterkæden 

på ham, hvorefter Ove indtog sin 
plads i højsædet.  
Ove kommenterede i sin tale nogle 
af de tekniske hindringer, der er 
med computere og mails. Den nye 
gildemester indsatte herefter den 
nye Stavherold Hugo Elmer og 
hængte heroldtegnet på ham.  
Under den efterfølgende middag 
takkede man den afgåede gilde-
mester og stavherold, Carl Fryland, 
for hver deres indsats. Kansleren 
bød på vegne af ledelsen Ove 
velkommen og lovede, at alle 
sideposter ville støtte op om ham 
som ny gildemester. Middagen blev 
ledet med myndig hånd af Henning 
Toftild, som også leverede små 
anekdoter. Efter kaffen sluttede vi 
af med »Nu er Jord og Himmel 
stille« – endnu en hyggelig gildehal. 
 

Tirsdag d. 14. maj fejrede vi vores 
55 års fødselsdag i Gildeborgen. 4. 
gruppe, der stod for arrangementet, 
havde indbudt til: »Kan du huske 
dine færdigheder fra din tid som 
spejder«. 
Gildeborgens have blev taget i 
brug, til løsning af følgende 
opgaver:  
Morse, - kender du disse fugle? .-. 
kast med redningsreb, - tænde bål, 
pilekast – (dart),-  kimsleg. m.m.  
Efter endt konkurrence, blev der 
kaldt til bords - gruppevis i de nye 
grupper. 
Da gildeborgens velsmagende mid- 
dag var fortæret, afsløredes resul-
tatet af konkurrencen. Dommeren 
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meddelte, at 3. gruppe var den der 
klarede sig bedst. Præmien, fløde-
boller, blev overrakt, med bemærk-
ningen – »Nyd dem til kaffen«.  
Da tiden var inde, til at slutte, bad 
Leif Birkbak, - som ledte slagets 
gang - os om at synge af, med »Nu 
er Jord og Himmel stille«. 
Herefter meddelte Leif, at det var 
hans sidste deltagelse i 8. gilde. Leif 
havde valgt at stoppe, ønskede ikke 
mere at være medlem i 8. gilde. 
Jens-Wilfred takkede ham for den 
tid der var gået. 
Vore næste arrangementer er 
griseturen den 5. juni, fælles frilufts-
gildehal med 9. gilde den 19. juni og 
vores egen friluftsgildehal den 15. 
august 2013.  
 
 
9. Gilde. 
 

Den 22. april 2013 afholdt vi Sct. 
Georgs Gildehal. Det var en meget 
festlig aften med optagelse af Bente 
Holmbach som væbner. 
Bente besvarede sit spørgsmål: 
»Hvorfor er gruppearbejdet en vigt-
ig del af gildearbejdet?« meget fint. 
Bente svarede meget personligt om 
sit møde med 9. gilde og talte om 
det at være en del af et fællesskab 
og om det at have en lille gruppe 
som base, et udgangspunkt for sin 
videre færd i gildet. 
Gull-Maj Cordes holdt sin sidste 
gildemestertale i denne omgang. 
Det var som sædvanlig en rigtig god 
tale, hvor Gull-Maj tog udgangs-
punkt i et lille digt: 

Jeg er en lille ting – men 
jeg har stor betydning, 

jeg hjælper alle, 
jeg åbner alle døre, 

jeg skaber respekt og beundring, 
jeg generer aldrig nogen, 

jeg koster ingenting, 
jeg er nyttig hele dagen, 
jeg burde være alles ven, 

jeg hedder SMILET. 
 

Gull-Maj talte videre om smilet, der 
er den korteste vej mellem menne-
sker og den glæde, et smil kan med-
føre. 
Som vi nok alle regnede ud, så var 
det ikke helt tilfældigt, at Gull-Maj i 
sin sidste gildemestertale valgte 
netop dette emne. 
Vi skulle nemlig have indsat den 
nye gildemester, Tove Husum, der 
har et meget stort og varmt smil, og 
som ofte bruger smilet og har et 
meget positivt livssyn. 
Gull-Maj afsluttede sin tale med at 
takke 9. gilde for de to år som 
gildemester og sammenlignede 
tiden med livets skole, som hun 
havde været rigtig glad for at gå i. 
Efter talen hørte vi sangen ”School 
is over” af Billie Davis. 
Herefter fik Tove Husum overrakt 
gildemesterkæden.  
Til sidst blev Sct. Georgs budskabet 
læst op og vi bekræftede vort gilde-
løfte. 
Eftergildehallen var meget hyggelig. 
Der blev holdt taler for både den 
afgående, den nye gildemester og 
den nyoptagne væbner. 
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Næste arrangement er Gildeweek-
end den 24.-25. maj, friluftsgildehal 
sammen med 8. gilde den 19. juni 
og efter sommerferien har vi gilde-
møde den 20. august 2013.  
 
 
11. Gilde. 
 

Vores Sct. Georgsgildehal 2013 
blev en ekstra festlig aften, fordi vi 
fejrede Gitte Møller-Nielsens 25 års 
gildejubilæum netop på dagen den 
11. april.  
Gildemester Hanne Thusgaard bød 
for sidste gang velkommen til en 
stor flok forventningsfulde gilde-
brødre, og i sin gildemestertale 
begyndte hun, i anledning af 
gildernes 80 års jubilæum, med at 
opridse gildebevægelsens historie, 
både på landsplan og lokalt i 
Aalborg, hvor man allerede i 1935 
oprettede det første gilde.  
Herefter fortsatte hun med betyd-
ningen af at være gildebror, som 
hun følte som en gave hun fik, da 
hun blev optaget i et fællesskab, 
som udfordrer de bedste sider af 
os. Engang imellem måske en gave, 
som du ikke har ønsket dig, men 
som viser sig at være til gavn, ved at 
udfordre dit eget selvværd, når 
andre viser dig tillid ved at give dig 
poster, fordi de mener, at du kan 
klare udfordringen. Alle mennesker 
kan ikke alt, men alle kan noget.  
Derefter kom Hanne ind på, at vi 
hvert år bekræfter vort gildeløfte, 
hvor vi lover at holde gildeloven. 
Spejderbevægelsen har tre hoved-

principper, nemlig pligten mod os 
selv, pligten mod andre og pligten 
mod gud, og hun kom med 
eksempler på, hvordan vi netop kan 
aflæse det i vores gildelov.  
Hun sluttede med at takke for de 4 
år, hun har haft som gildemester og 
glædede sig over, at hun sagde tak 
til den gave, det var at tage 
udfordringen op.  
Herefter læste Hanne Sct. Georgs-
budskabet og vi dannede kreds og 
bekræftede gildeløftet.  
Så var det Gittes tur, Hanne 
takkede hende for sit engagement i 
gildet og altid friske humør og 
overrakte hende 25-års nålen og 
gildets gave.  
Men endnu var højtideligheden ikke 
slut, for vi skulle indsætte Allis 
Bartolin som vores nye gildemester. 
Hanne overrakte hende mester-
kæden og øksen, og Allis tog plads i 
højsædet. Som sin første handling 
takkede hun Hanne for hendes 
store indsats som gildemester og 
gav hende gildets gave, før hun 
sluttede en begivenhedsrig gildehal.  
At det blev en lang og livlig efter-
gildehal med mange taler, gaver og 
blomster siger næsten sig selv. 
Vort næste arrangement er gilde-
møde den 15. maj, friluftsgildehal 
den 12. juni og gildemøde den 19. 
august 2013. 

 
 
12. Gilde. 
 

Den 18. var en dejlig aften i april 
hvor vi mødtes til Sct. Georgs 
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gildehal. April - ja hvad betyder 
april egentlig? Ordet april betyder 
»at åbne«, og det er jo det der sker 
netop nu i naturen, og dette var 
inspirationen til Judys gildemester-
tale, det endelige spirende og sol-
rige forår, som jo har ladet vente på 
sig.  
Judy takkede for nogle dejlige år på 
posten, hun var sikker på at hun 
ville komme til at savne den, men 
glædede sig også til at tage andre 
opgaver på sig. 
Anna-Marie blev på højtidelig vis 
indsat i sit nye embede og takkede 
gildet for tilliden til at hun kunne 
klare opgaven.  
Det blev i det hele taget en helt 
vidunderlig aften, med taler til den 
afgående Judy, der blev takket for 
mange gode og inspirerende gilde-
mestertaler, velkomst til den nye 
gildemester Anna–Marie, med øn-
sket om at opgaven måtte blive lige 
så givende, som den havde været 
for Judy. Der var blomster og gaver 
til begge.  
Der var også jubilæum, idet Anne 
og John Winther blev optaget i 12. 
gilde på selvsamme dato for 10 år 
siden. Under spisningen sang vi en 
af Carl Scharnbergs sange:  
 

Igen en dag du kan lege, lære. 
Igen en dag hvor alt liv kan gro. 
Igen en dag du kan forme, bære. 

Igen en dag til at bygge bro. 
Igen en dag til at give styrke. 
Igen en dag du kan yde dit. 

Igen en dag til at så og dyrke. 
Igen en dag til at skue vidt. 

Et vers der på mange måder var 
med til at sætte punktum på en helt 
vidunderlig aften sammen med 
gildebrødre.    
 
Den 26. maj skal vi på forårs-
vandring, så vi kører til Nørholm 
kirke, hvor sognepræst Ib Skotte vil 
fortælle om kirkens historie, efter-
følgende spiser vi vores medbragte 
mad, og så trænger vi til lidt 
motion, og vi går ned og ser 
Fattighuset, det sidste af slagsen 
nord for Århus.. Derefter er 
Nørholm menighedsråd vært ved 
eftermiddagskaffen.  
Sidste gang vi samles inden som-
merferien bliver den 15. juni hvor 
turen går til Fur, for at holde fri-
luftsgildehal og fejre Herluf Chri-
stensens 70 års fødselsdag. 
Efter sommerferien samles vi igen 
til arbejdsmøde den 29. august. 
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Kulturlauget 
 

Den 6. marts besøgte vi Politi-
gården. I forhallen mødtes vi med 
vores rundviser politiassistent Lars 
Kvejborg Jensen som startede med 
at fortælle os, at Nordjyllands 
Politis område går fra Aalborg til 
Hobro og fra Thisted til Læsø.  
Færdselspolitiets »bødeindtægter« 
udgør 1 milliard kr. årligt og de 
fylder godt i statskassen. Centrene 
til 112 ligger i Århus og Slagelse, 
men lynhurtigt kan de se, hvor 
opkaldet kommer fra, og der går 
kun meget få minutter, før Politi 
eller Falck rykker ud. 
I Servicecentret bliver alle anmel-
delser skrevet og mails modtages og 
besvares. Betjentene skriver en 
rapport når de er ude på gernings-
stederne, men ofte findes ikke 
finger- eller fodaftryk, og så bliver 
rapporterne arkiveret, indtil der 
dukker andre beviser op. Skilsmis-
sesager og hunde fylder også rigtig 
godt i statistikken, idet der hvert år 
er 900 sager, hvor hundeejerne ikke 
har forsynet hundene med hunde-
tegn. 
I vagtcentralen, fortalte vagtchefen 
om arbejdet der. Herfra bliver 
patruljerne sendt ud til deres meget 
forskellige opgaver. Husspektakler, 
ulykker, misbrugere og steder, hvor 
der bliver fundet våben.  På et stort 
kort kan man nøjagtigt se, hvor 
patruljerne befinder sig og kan så 
dirigere dem hen, hvor der er brug 
for dem. Et andet sted i lokalet kan 

man på en skærm se og følge 
trafikken i Limfjordstunnelen. 
Vi hørte om overvågningen i Jom-
fru Anegade, hvor man kan zoome 
ind på de forskellige personer, og 
det er jo en god hjælp i efter-
forskningen. 
Vi gik i kælderen, hvor vi alle kom i 
detentionen, (men vi blev hurtigt 
løsladt igen). Hver gang en person 
skal indsættes der, kommer der 
først en læge og tilser vedkommen-
de, og indtil lægen kommer, bliver 
personen tilset hvert kvarter og 
derefter hver halve time. Ingen må 
tilbringe mere end et døgn der. 
Derefter så vi vognparken med 
biler og motorcykler. 
I kantinen på 5. sal fik vi kaffe og 
en rullepølsemad. Imens fortalte 
vores fremragende rundviser om 
mange ting, og alt blev gjort 
grundigt og meget humoristisk, bl.a. 
om hundepatruljerne, hvor 24 
schæferhunde er »ansat«. De bor 
hos hundeførerne, der også taget 
sig af hundenes afretning og 
træning. 
Politiet går nu meget mere ind i 
sager, som f.eks. den i Brønderslev. 
Vi hørte om de store problemer 
med indvandredrenge. Lars kunne 
berolige os med, at der faktisk ikke 
er mange hjemmerøverier i vores 
område, men til gengæld mange 
tricktyverier. 
Lars er blevet sikringsrådgiver og 
leder et konfliktråd, der igennem 
dialog og samtale, skal forsøge at 
sørge for, at de unge får en ordent-
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lig afsoning, så de ikke kommer ud i 
ny kriminalitet. 
Vi fik også et rigtigt godt råd. Hvis 
vores telefon bliver stjålet, er det 
godt nu at aflæse pladenr. Det gøres 
på følgende måde, tryk: 
*firkant06firkant, for så kan politiet 
spore den. 
Til slut sluttede vores laugsmester 
med at takke Lars for en fantastisk 
aften hvor vi fik en masse ny viden 
på en afslappet og morsom måde. 
 
Vi afholdt laugsting den 29. april, 
og efter laugsmesterens beretning 
mindedes vi de to medlemmer vi 
har mistet, nemlig Eva Røttger og 
Mogens Berglund Simonsen. 
Laugsskatmesteren aflagde regn-
skab og laugsledelsen blev genvalgt. 
Laugsmester Helle Stenild spurgte 
om medlemmerne havde nogle 
forslag til arrangementer til den 
kommende sæson, og der blev 
ivrigt foreslået mange ting. Helle 
fortalte så lidt om vores kommende 
sommerudflugt. 
Efter tinget havde vi en lille pause, 
inden aftenens foredragsholder 
Ketty Johansson kom. 
Ketty fortalte meget levende om 
kvindernes historie i 18-1900 tallet. 
Bl.a. om den tids mest berømte 
skuespillerinde Johanne Luise Hei-
berg, der fra hun var lille pige 
boede hos Johan Ludvig Holbergs 
mor. Om Nathalie Zahle der 
grundlagde Zahles gymnasium og 
gjorde en meget stor indsats for 
undervisning og uddannelse af unge 
kvinder. Da man på skolerne 

begyndte at ansætte lærerinder, var 
det i de første mange år især til 
håndarbejde og andre kvindelige 
sysler, og disse fik også kun halv 
løn i forhold til deres mandlige 
kollegaer. 
Omkring 1860 begyndte der at 
komme flere job til kvinder. Man 
kunne for eks. komme til tele-
grafen, blive lotterikollektrice, mas-
søse, eller blive maskinskriverske. 
På landet uddannede man 
mejersker, det var inden andels-
mejerierne kom. 
Nielsine Nielsen var den første 
kvinde der kom på universitetet i 
1877 og gennemførte lægestudiet. 
Men mange flere fortalte Ketty om, 
det var utroligt spændende og 
lærerigt. 
Laugsskriveren sagde tak til Ketty, 
der også gav os en liste over mange 
gode bøger om disse foregangs-
kvinder. 
Efter kaffen takkede Helle for 
fremmødet, og vi sluttede en fin 
aften.  
 
Vi mødtes med Inge Vestergaard 
ved Aalborghus Slot den 6. maj, på 
en dejlig lun forårsaften, hvor Inge 
havde lovet at fortælle os om kunst 
og skulpturer i Fruebyen. 
Inge startede med at fortælle os om 
de smukke milestene ved slottet, 
der stammede fra Frederik VII tid. 
Turen gik også til Utzonparken, 
hvor vi så »En rasende Kosak« af 
Bonnesen. Der blev også lagt 
mærke til de særprægede bænke 
Utzon har tegnet. På Gabels Torv 
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så vi kiosken, som om sommeren 
bruges af Visit Aalborg.  
Vi var ved Jens Bangs Stenhus, 
hvor vi fik fortalt om ansigterne på 
muren og 0-punkt-Stenen af 
Kampmann. Der blev talt om Sonja 
Ferløvs Skulptur, Erik Heides store 
figur ved Medborgerhuset, Kay-
rødsspringvandet som er rejst af 
taknemlige borgere. Kayrød kan vi 
bl.a. takke for, at Skovbakken i dag 
er beplantet. 
Efter laugsmesteren havde takket 
Inge, gik vi ned til Langes Kunst-
håndværk. Det er utroligt spænden-
de familieforetagende. 
Mange meget smukke ting bliver 
lavet der, både i glas og keramik. 
En fantastisk fantasi bliver udfoldet 
og Lange fortalte levende om 
familiens arbejde.  Helle Stenild 
takkede så Lange, fordi vi måtte 
komme, og derefter Kulturlaugets 
medlemmer for fremmødet. 
De fleste af os sluttede aftenen med 
en lille »ting« på Duus. Det blev 
igen en fin aften. 
Nu glæder vi os til sommer-
udflugten den 8. juni og efter 
sommerferien til aktiviteterne den 
25. oktober og den 3. december 
2013.  
 

Sangerlauget 
 

Rettelse til sidste skriv: det var ikke 
Bente Orlien, men Margrethe Han-
sen, der sammen med Anna-Marie 
Pedersen, havde planlagt vores 
sangerlaugsaften den 27.2.13. 

Sangerlaugsaftenen den 26. marts 
startede som altid med kendings-
melodien og månedssangen. Deref-
ter var aftenen inspireret af sol og 
forår, MEN, vejrguderne var ikke 
taget i ed!  
På klaveret blev sat en skål med 
oasis der, skulle det vise sig, senere 
kom til at være sæde for en smuk 
buket af forårsbebudere. 
Trods den manglende forbindelse 
til vejrguderne lagde vi ud med 
”Våren er i luften” efterfulgt af 
”Når kommer våren vel?” og en 
lille fin vintergæk fandt sin plads på 
klaveret. 
Kaj Munks ”Ork ja” bød forårs-
blomsterne aurikel, krokus og eran-
tis velkommen i skålen. Sammen-
sætningen af forårsbuketten fort-
satte med Nis Petersens ”Forår ved 
Mariager Fjord”, som gjorde at pri-
mula, anemone og gøgeurt blev 
føjet til. ”Det er i dag et vejr” til-
føjede yderligere en smuk hvid 
Hyacint. 
Piet Heins historie var indledningen 
til næste sang, ”4 påskeliljer” som 
han skrev i 1938.  
Den næste sang skulle have været 
”Tulips aus Amsterdam”, men 
teksten kunne ikke findes, så valget 
faldt på ”En duftende hvid jasmin”, 
men den gule tulipan fik sin plads.  
Den smukke lille sarte viol fik plads 
i buketten ledsaget af sangen ”Grøn 
er vårens hæk” af Poul Martin 
Møller. ”Anemonesangen” af 
Sebastian inviterede anemonen in-
denfor og NFS Grundtvig priste 
påskeliljen i ”Påskeblomst, hvad vil 
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du her?” så den fik selvfølgelig også 
en plads.  
Hvem ville have gættet på at Carl 
Brisson sang Piet Hein? Det gjorde 
han i ”Når de lyser lærker synger 
over Danmark” og den sang vi 
selvfølgelig også. 
Med sangen ”Det er lærkernes tid” 
fik en gren fra et ananasæbletræ 
plads og afsluttede således buket-
ten. Det blev til en meget smuk 
forårsbebuder og Sangerlaugets 
hilsen til det kommende forår: 
 

 
Efter den velfortjente pause, som 
altid ønskekoncert og også her 
handlede sangene meget om 
foråret.   

 
 

Ved sangerlaugsaftenen den 30. 
april 2013, blev vi i »første halvleg« 
akkompagneret af: 

 
gildebror Alice Strange, 

fordi vores sædvanlige pianist var 
blevet forsinket, men som sædvan-
lig startede vi med »Musik skal der 
til« og månedssangen, denne gang 
for april. 
Aftenens oprindelige tema skulle 
være »Syng gammel dansk«, meeen 
- det var svært at få det til at hænge 
sammen, så temaet blev revideret. 
Vi lagde ud med »Den gamle ulv 
skal du lyde« og som Akela i visen, 
besluttede laugsmester at vi skulle 
synge om piger. 
Hornbækrevyens historie med start 
i 1935 førte til næste sang »Luften 
var 15, vandet var 16 og pigen…«. 
Foråret er sikkert, det pibler frem 
alle vegne, så næste sang var »Det 
første forårstegn«. 
 Siden 1884 har der været opført 
revyer i København under mange 
forskellige navne, bl.a. Tivolirevyen 
i 1923, hvor hittet blev »Maggi-
duddi«, senere sunget af Dirch Pas-
ser og Daimi. 
»En kvinde en mand« fra 1954 
beskrev datidens forhold imellem 
de to køn, som blev efterfulgt af 
»Den gule lupin«, »Amanda fra Ker-
teminde«, »På Samsø var en pige« 
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og Holger Drachmanns »Til en 
veninde«. Næste sang »Anna 
Lovinda« affødte diskussion om 
hvor den stammede fra. 
Efter laugsmesteren havde fortalt 
Sigfried Pedersens livshistorie var 
det nærliggende at synge »Anne 
Mari«, »Som du vil ha’ mig«, en film 
med 

  
Marguerite Viby, 

Som sang »Den dag da Dorthe drak 
dus«. 
Lidt historie omkring Anna Ancher 
affødte »Eventyret i blink fra fyret« 
der blev skrevet til hendes 60 års 
fødselsdag den 18. august 1919. 
Så var det tid til at hvile stemmerne 
og blive trakteret med kaffe/the og 
hjemmebagt kringle. 
Efter en stor tak til Alice for 
hendes stand-in, behagede det 
vores sædvanlige pianist at stille op 
til ønskekoncerten, hvor det over-
ordnede tema blev foråret med »Vi 
hører fuglenes muntre fløjt«, »Med 
store undrende øjne se jeg«. 
I anledning af at der igen er tog 
over broen var næste sang »VLTJ«, 
skrevet af vores biskop, »Fuglene 
letter mod vinden«, »Tørresnoren«, 
»Jeg går og finder solskin«, »Våren 

er i luften« og til sidst, »Sig månen 
langsom hæver«.  
Den 4. september har vi laugsting. 
 
 
 

Spejderkontakten 
 

På stadsgildetinget den 8. maj blev 
nævnt en tak til 9. gilde for hjælp 
med diverse opgaver ved spejder-
nes Halloween-løb den 3. novem-
ber 2012. 
Denne TAK gælder naturligvis, alle 
som hjalp ved halloweenløbet. 
Uden jeres hjælp vil man ikke 
kunne løfte opgaven. 
(At 9. gilde blev nævnt skyldes 
»genbrug« af tidligere omtale i net-
op 9. gilde). 

Hilsen Spejderkontakt 
Anny Bramsen. 

 
 

 
 
 
2. Sct. Georgs Gilde har mistet en 
gildesøster. 
Den 4. april 2013, sov Grete Møller 
stille ind, 92 år gammel. Et langt og 
begivenhedsrigt liv er endt.                  
Grete blev optaget i 2. gilde den 6. 
juni 1984, og har været gildets 
mester i en periode. 
Grete flyttede til Sjælland, for at 
komme nærmere sine døtre. Trods 
den store afstand forblev hun ved 
med at være tilknyttet 2. gilde. Og 
var da også på besøg nogle gange, 
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inden hun igen vendte tilbage til 
Aalborg, og det hun kendte så godt. 
Trods sin høje alder og et svigtende 
syn, var Grete næsten helt til det 
sidste aktiv i gildet. Så sent som i 
sensommeren 2012 var hun med 
gruppen på weekendophold. 
Først her de sidste måneder måtte 
hun give op. Lysten til livet og 
kræfterne var der ikke mere. 
 

Æret være Grete Møllers minde. 
Lilian Rasmussen, 

Gildemester. 
 
 
 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 15.05.2013. 
 

Adresseændringer: 
6. gilde: Karen Kjær, 

Blegkilde Alle 67,1., lejlighed 4, 
9000 Aalborg. 

12. gilde: Jette Jensen, 
Elme Allé 6, 9530 Støvring. 
Per Nielsen, Elme Allé 6, 

9530 Støvring. 
 

Tlf.nr.ændring: 
12. gilde: Annette Christensen 

2526 6840 
6. gilde: Gerhard Posselt 

2793 6863. 
E-mail ændring: 

8. gilde: Per Jacobsen 
ph.jacobsen@stofanet.dk 

9. gilde: Tove Husum 
thus@gvdnet.dk 

 

Udmeldelse: 
11. gilde: Elsebeth Dahl Skov, 
Søndertoft 6 2.th. 9000 Aalborg 

 

Dødsfald: 
2. gilde: Grethe Møller 

død 4. april 2013 
Thulebakken 20, 9000 Aalborg. 

 
 

RICHARDT RAETZELS 
MINDEFOND 

Nye gildebrødre i Aalborg kender 
ikke eller har måske aldrig hørt om 
baggrunden for tilblivelsen af 
Richardt Raetzels Mindefond som 
administreres af Stadsgildet. Derfor 
dette indlæg om fonden.  
I 1940-45 var Danmark besat af 
tyskerne. Under de sidste år af kri-
gen, var besættelsesmagten på man-
ge måder under pres fra mod-
standsbevægelsen. I bestræbelserne 
for at dæmme op for modstands-
bevægelsen og skabe usikkerhed i 
befolkningen tilknyttede Gestapo 
danske stikkere til besættelses-
magten. 
Modstandsbevægelsen på den an-
den side, bekæmpede ikke kun be-
sættelsesmagten, men de forsøgte 
og havde held til at likvidere mange 
af de stikkere Gestapo benyttede 
sig af.  
Modstandsbevægelsens likviderin-
ger blev fra Gestapos side fulgt op 
af drab på betydningsfulde danske 
statsborgere, de såkaldte clearing-
mord.  
Læge Richardt Raetzel var en af 
disse betydningsfulde danskere, 
som besættelsesmagten havde udset 
sig som offer. Richardt Raetzel var 
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på likvideringstidspunktet divisions-
chef for Nørrejyske Division.  
Den 7. oktober 1944 blev Richardt 
Raetzel kaldt ud til et lægebesøg. 
Lægebesøget var frit opfundet af 
den berygtede Peter-gruppe, under 
påskud om, at det var lægehjælp til 
en såret modstandsmand.  
På daværende tidspunkt var der 
spærretid efter kl. 22.00, med det 
gjaldt ikke læger. Richardt Raetzel 
var vant til, at modstandsfolk havde 
brug for hans hjælp, og anede ikke 
uråd. En af Gestapos håndlangere 
fulgte efter Richardt Raetzel og 
henrettede ham med et nakkeskud i 
Louisegade.   
Til minde om Richardt Raetzel er 
indmuret en mindeplade på hjørnet 
af Rosenlundsgade. Richardt Raet-
zels bisættelse blev en modstands-
maifestation, hvor over to tusinde 
mennesker deltog.  
En kreds af venner ønskede, at 
Richardt Raetzel for bestandig skul-
le blive husket i spejderkredse i 
Nordjylland og de oprettede 
Richardt Raetzels Mindefond til at 
modtage et beløb i stedet for at 
købe blomster til bisættelsen. 
Fonden er fra en beskeden start nu 
vokset til en fond med en formue 
på kr. 285.000 gennem et stort 
arbejde af nu afdøde gildebroder 
Erik B. Pflug.  
Fonden uddeler hvert år på Richard 
Raetzels dødsdag midler til spejder-
formål over hele Nordjylland. 
Fondens midler kan ikke søges, 
men tildeles efter indstilling.  

Richard Raetzels hustru Elly Raet-
zel sad til sin død i bestyrelsen. Som 
familierepræsentant i bestyrelsen 
blev Elly Raetzel efterfulgt af datte-
ren Jette Raetzel Breaa. Efter man-
ge år i bestyrelsen har Jette Raetzel 
Breaa valgt at udtræde til fordel for 
datteren Merete Raetzel Breaa. Jette 
Raetzel Breaa skriver til den øvrige 
bestyrelse: »Nye kræfter, nye øjne, 
nyt mod«. Vi i bestyrelsen siger tak 
til Jette Raetzel Breaa for arbejdet i 
bestyrelsen og siger hjertelig vel-
kommen til datteren  

 
Merete Raetzel Breaa, 

Som blev valgt på det nu afholdte 
Stadsgildeting den 8. maj 2013.  
 

Kaj Palsgaard Andersen 
bestyrelsesmedlem i  

Richardt Raetzels Mindefond. 
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FØDSELSDAGE I JUNI: 
Dato:               Gilde: 
01.  Ulla Væver                             2. 
01.  Jørgen Tolstrup Sørensen      6.   
01.  Jørn Anton Poulsen             10. 
02.  Gitte Møller Nielsen            11. 
07.  Erik S. Messmann                  6. 
08.  Svend Erik Christiansen        8. 
08.  Herluf Christensen, 70 år  12. 
09.  Jytte Egebo                            6. 
09.  Jørgen Scheving                     1. 
12.  Svend Kjeld Jensen                1.  
12.  Ditte Johnsen                        2. 
12.  Verner Kjærsgaard               10. 
13.  Elly Mogensen                     11. 
17.  Peder Bloch-Poulsen,75 år  1. 
19.  Lis Ovesen                           11. 
19.  Kirsten Bøgh Nielsen, 70 år 10. 
20.  Kaj Aage Hansen                   8. 
21.  Jørgen Bøgh Nielsen            10. 
24.  Lis Andersen                       10. 
26.  Leif Birkbak                           8. 
26.  Marie-Louise Larsen            11. 
28.  Else Wedege                          2. 
30.  Mogens L. Danielsen             1. 
 

DET SKER I JUNI: 
Dato:                                     Gilde: 
02. V.Aslund Plantage Ø    Stifinder 
05. Grisetur                                  8. 
06. Fødselsdagsreception, 10-12   2.  
06. Fødselsdagsgildehal                2. 
08. Sommerudflugt      Kulturlauget 
10. Friluftsgildehal                      10. 
12. Klargøring til Drageskydning  1. 
12. Friluftsgildehal                      11. 
12. Friluftsgildehal                      12. 
13. Drageskydning                        1. 
18. Friluftsgildehal                        6. 

 

19. Friluftsgildehal m/9. gilde       8. 
19. Friluftsgildehal m/8. gilde       9. 
20. Friluftsgildehal                        5. 
24. Bålaften                                  7.  

 
FØDSELSDAGE I JULI: 

04.  Hanne Thusgaard Hansen   11. 
05.  Ellen Høyer                         11. 
09.  Hans-Jørgen Ottosen     1. 
09.  Poul Christensen, 75 år       5. 
11.  Bodil Benedicte Bredahl   11. 
11.  Poul Særmark-Thomsen      10. 
12.  Lena K. Jakobsen                 11. 
12.  Annette Ankeraa                  10. 
14.  Hanne Scheving, 75 år        9. 
17.  René Nilles       7. 
18. Bente Hammer Thomsen, 75år  6. 
19.  Judy Winneche Nielsen        12. 
21.  Gitte Randi Holm                11. 
22.  Elsa Berglund Simonsen        9. 
23.  Bente Guldfelt      9. 
23.  Henning Ottosen                   7. 
25.  Merete Breum                      10. 

 
* HUSK * 

de gode sommer-
arrangementer/aktiviteter  

»på tværs af gilderne«, hvor vi  
kan mødes med gildebrødre fra alle 

gilderne i distriktet –  
 

så mød op til: 
Stifindertur den 2. juni, 

2. Gildes fødselsdag den 6. juni, 

Drageskydning den 13. juni, 
Vesterhavsmarh den 14. juli og 

Sommergildehal i Buderup 
Ødekirke den 8. august. 
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FØDSELSDAGE  
I AUGUST: 

04.  Jette Hummel Heidemann     9. 
05.  Ingelise Gøthgen                 12. 
06.  Karen Kjær, 75 år                 6. 
07.  Edith Mathiassen                 10. 
11.  Jørgen Abel Jensen                7. 
11.  Bjarne Adamsen                    6. 
12.  HenningToftild, 75 år         8. 
14.  Leo Kjær Nielsen                 10. 
15.  Karen Moritz, 100 år            2.  
15.  Lena Kühn Larsen     6. 
15.  Bente Jacobsen                      2. 
15.  Flemming Kokholm            12.  
15.  Richardt Bjørno                     7. 
16.  Hans Jørn Husum, 75 år     1. 
16.  Vibeke Koch Dalsgaard     2. 
16.  Martin Lykkegaard                 8. 
17.  Per Bluhme Larsen                5. 
18.  Inger Lassen                        10. 
26.  Poul Christensen                   5. 
27.  Kirsten Tolstrup Sørensen     6. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

28.  Eddy Jensen                          2. 
29.  Dorte Lietzen                        9. 
30.  Peter Thygesen                      1. 
30.  Tekla Nielsen                         2. 
 
 

DET SKER I AUGUST: 
Dato:                                     Gilde: 
08. Buderup Ødekirke            DGL 
08. Buderup Ødekirke Løgstørgildet 
08. Friluftsgildehal  Fjerritslevgildet 
14. Gildemøde                              5. 
15. Friluftsgildehal                        8. 
19. Gildemøde                            11. 
20. Gildemøde                              9. 
21. Friluftsgildehal m/2. gilde       1. 
21. Friluftsgildehal m/1. gilde       2. 
22. Fødselsdagsgildehal               10. 
27. Friluftsmøde                           7. 
29. Arbejdsmøde                        12. 
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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, 2tv, 
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: 

Hanne Thygesen, Blegdalsparken 45, st. 
9000 Aalborg. 

Tlf.: 9818 9797. 
e-mail: hpt@stofanet.dk 

 
Annoncer: 

Henvendelse til redaktøren. 
 

Deadline for september: 
søndag den 18. august 2013 

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

Tal med 
en bank, der 
forstår dig



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

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

www.garant.nu

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

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

Aalborg Ny Begravelsesforretning
Danmarksgade 5 A, 9000 Aalborg

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

HANNA VIG

KIRSTEN HEDE

SIGNE NYGAARD

JETTE NIELSENJETTE NIELSEN

- Når kun det bedste er godt nok

Vi træffes altid på telefonen
Vi kommer overalt

- uden ekstra omkostninger 

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

Begravelse fra
kr. 7.990

Inkluderet i denne pris er
honorar, kiste, sengelinned,

kistepynt (årstidens blomster), 
1 rustvognskørsel indtil 15 km

KIRSTEN HEDE SIGNE NYGAARD

JETTE NIELSEN SØREN THOMSEN




