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SCT. GEORGS GILDERNE  I  AALBORG 
 

SANGERLAUGET 
 

En ny sæson i Sangerlauget starter i september, og vi glæder os til at se Jer til 
laugsting, hvor vi alle kan være med til at forme laugets fremtid. 
 

LAUGSTING 
onsdag den 4. september 2013 kl. 19.00 i Gildeborgen. 

 

Dagsorden i henhold til laugsskråen: 

1. Valg af dirigent og protokolfører 
2. Laugsmesters beretning 

3. Laugsskatmester fremlægger regnskab til vedtagelse 
4. Valg af laugsledelse: 

Laugsmester: på valg – villig til genvalg 
Laugsskatmester: på valg – villig til genvalg 

Laugsskriver: på valg – villig til genvalg 
Valg af suppleanter: 

Suppleant for laugsmester 
Suppleant for laugsskatmester 

Suppleant for laugsskriver 
Valg af posekigger + suppleant 

5. Behandling af indkomne forslag 
(skal være laugsmester i hænde senest 8 dage før tinget) 

6. Eventuelt. 
 

Efter tinget er der, som sædvanlig, en let servering + kaffe/the,  
og resten af aftenen fortsætter som traditionel sangaften. 

 

Kommende mødedatoer: 2013:  2. oktober – 5. november – 2. december. 
2014:  29. januar – 26. februar – 26. marts – 30. april – 26. maj. 

Husk! - Evt. afbud 2 hverdage før inden kl. 18.00 til Anna-Marie på 
tlf. 2229 2222 eller Vita på tlf. 9879 0446  

eller til anna-marie@post.tele.dk 
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STIFINDER
 
 
 
 

 
Vi starter efteråret med en tur gennem en del af 

KKollerup Klitplantage. 

SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER 2013. 
Vi mødes på P-pladsen på Kollerup Klitvej kl. 11.30. 

Kørselsvejledning: 
Vort forslag: Kør fra Aalborg mod Løgstør og over 
Aggersundbroen til Fjerritslev. Ved hovedvej 11 drejes 
til højre. Ca. 2 km længere fremme kommer man til 
skiltet: »Slettestrand/Svinkløv/Kollerup«. Kør den vej 
ca. 2 km. til Kollerup by, og ca. 1 km fremme til 
venstre ligger Kollerup Klitvej (grusvej).  

Efter ca. 600 meter er du ved P-pladsen (til højre). 
PS! Aggersundbroen åbner for sejlads kl. hel og kl. 

halv. Beregn ca. 60 minutter til kørsel. 
Selve Stifinderturen går gennem et let kuperet 

terræn og tager ca. 1½ time uden pause. 
HUSK:Fornuftigt fodtøj og påklædning. 

Medbring frokost/drikkevarer, som nydes undervejs. 
Vi afslutter turen i Ingrid og Kris’ sommerhus, hvor 

Ingrid vil give kage til din medbragte kaffe/the. 
Næste Stifindertur er søndag den 13. oktober  

kl. 11.30 i Den Jyske Skovhave. 

 

Stifinderturene er for alle gildebrødre og ledsagere. 
På gensyn og med gildehilsen, 

 

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

Mobil 2885 8703           Mobil 2078 6177            Mobil 5171 9380
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Et væld af gode præmier ved andespillet! 
Vindernumrene på ”Andelene” offentliggøres! 
Amerikansk lotteri i pausen! 
Resultatet af lodtrækningen kan ses i Gildeposten og 
på 7. gildes hjemmeside 

 
 
 
 
 

 
 

På gensyn, - men kom i god tid og 
køb pladerne med dine favoritnumre. 

 

Mange hilsener 
7. Sct. Georgs Gilde. 

Du kan allerede nu følge med på vores hjemmeside 
www.7gilde.sct-georg-aalborg.dk/Andespil  

 

Andespil 2013 

Torsdag, den 31. oktober kl. 19.00 i Gildeborgen 
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Program for Stifinderturene 2013-2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Søndag den 8. september 2013: 
Kollerup Klitplantage. Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes. 
 
Søndag den 13. oktober 2013: 
Den Jyske Skovhave. Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes. 
 
Søndag den 24. november 2013: 
Hammer Bakker. Mødetid kl. 13.00. Kaffe medbringes. 
 
Søndag den 26. januar 2014: 
Østerådalens nordligste del. Mødetid kl. 13.00. Kaffe medbringes. 
 
Søndag den 9. marts 2014: 
Drastrup Skov. Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes. 
 
Søndag den 27. april 2014: 
Guldbækstien (Kløverstien). Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes. 
 
Søndag den 25. maj 2014: 
Jyske Ås. Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes.  
 
Der fremlægges indbydelse i Gildeborgen og/eller indlæg i Gildeposten før 
hver tur med angivelse af mødested og kørselsvejledning m.m. 
 
Stifinderturene er for alle gildebrødre med ledsagere der kan lide at trave i vor 
dejlige nordjyske natur og samtidig nyde det sociale samvær. Turene foregår i 
et meget afslappet tempo – uden tilmelding – man møder bare op, når man 
har tid og lyst. 

Med ret til ændringer! 
 

6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 

 
Finn Christensen   Henning Klausen   Jørgen Orlien 
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  Drageskydning den 13. juni 2013 
Præmieoversigt 

Del af dragen v/skytte Gilde Vinder Gilde Gevinst 
Halespids Bent Ove Holm 1 Rita Koch 2 2 Leona skåle 
Halerod Jørgen Christensen 1 Kirsten Sloth 2 Vandkaraffel 
Venstre 
bagben 

René Nilles 7 Inga Berg 12 Opbevaringsboks 
– Arla Kærgården 

Højre bagben Jørgen Bøgh Nielsen 10 Bente 
Holmbach 

9 Håndklæder 

Venstre 
forben 

Peder Bloch-
Poulsen 

1 Ellen 
Henriksen 

12 Small skål – 
(Mette Ditmer) 

Højre forben Ulla Væver 2 Lillian 
Rasmussen 

2 4 dækkeservietter 

Hovedet Peder Bloch-
Poulsen 

1 Inge Ringgaard 11 ”Simply” karaffel 

Tungen Mette Jensen 2 Paula Fanth -
Jensen 

9 6 vandglas 

Halsen Ejvind Jensen - John Pedersen 12 Minutur 
Brystplade: 
Drageridder 

Birthe Nielsen +) 12 Niels Erik 
Franck +) 

8 Rosendahl 
Termokande 

Skyttekonge   Birthe Nielsen 12 Elefant-Nøglering 
 

Sidebane              Placering Points Vinder Præmie 
GV, rund skive, herrer        l.    27 Henning Nielsen,  

1. gilde 
Sportstaske 
(Spar Nord Bank) 

GV, rund skive, herrer        2. 26 Finn Bramsen,  
1. gilde 

Lille Brødbakke 

GV, rund skive, damer        1. 20 Doris Christiansen,  
11. gilde 

Lighter 
(Nørresundby Bank) 

GV, rund skive, damer        2.  19 Mette Jensen, 
 2. gilde 

Stor Brødbakke 

Pistol, rund skive, herrer     1.  22 Peter Jensen,  
1. gilde 

Cap      
(Nørresundby Bank) 

Pistol, rund skive, herrer     2. 20 Peder Bloch-Poulsen,  
1. gilde 

T-shirt + indkøbsnet 
(Nørresundby Bank) 

Pistol, rund skive, damer    1. 9 Doris Christiansen,  
11. gilde 

Barbeque-krukke m. 
pensel 

Pistol, rund skive, damer    2. 1 Tove Husum 
9. gilde 

T-shirt + indkøbsnet 
(Nørresundby Bank) 

   

+) Den der har tegnet nummeret som brystpladen falder på, er Drageridder.  
Den skytte der skyder brystpladen ned, er skyttekonge.  

Flest købte lodder: 12. Gilde. 
Tak for opbakningen til alle de fremmødte – både skytter og tilskuere. 

Drageskydningsudvalget. 
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VESTERHAVSMARCHEN 2013. 
 

Søndag den 14. juli var der strid vestenvind og hvidt skum på de mange 
bølger i Vesterhavet – også ved Blokhus! Det hindrede imidlertid hverken 
gildebrødre, vandrere og publikummer fra at deltage i den traditionelle 
Vesterhavsmarch.  
Dog afholdt blæsten nok flere deltagere fra at møde op til den officielle 
åbning med kanonsalut kl. 09.00 på stranden ved Blokhus. Der blev da solgt 
en del startkort, men knapt 30 % færre end sidste år; - med et deraf 
tilsvarende mindre pølse- og ølsalg. Der forventes et overskud på kr. 15.000,-, 
ligesom vi fremover forventer en del nyinvesteringer, bl.a. til nye skilte m.m. 
Blæsevejret bar også nok en del af skylden for, at vi i år ikke havde løb på tid, 
ingen lejede cykler - og vi havde heller ikke en eneste på Geocaching.  
De mange frivillige hjælpere havde pga. af den kraftige blæst, surret skilte, 
telte og flagstænger forsvarligt fast, så de blev stående hvor de skulle. 
Som sædvanligt spillede Advokatens New Orleans Jazz-Band på tribunen i 
Blokhus. Den dejlige jazzmusik lokkede tilskuerne til og de nød de gode 
gamle melodier, orkesterets gode humør, de kolde øller og varme pølser og 
det hyggelige samvær.  
Kl. 12 gik stadsgildemester Eva Lykke Madsen og formanden for Vesterhavs-
marchen Finn Bramsen på scenen for at uddele donationer:  

 

 
KFUM spejderne, Saltum modtog kr. 6.500 til hjælp til en bålhytte. 
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Dernæst fik SIND-Klubben i Aalborg en check på kr. 2.500, men desværre 
måtte Tove Krogh som modtager i sidste øjeblik melde afbud. Derefter 
kaldte Finn Bramsen DDS Spejdergruppe Reden til scenen,  

 
hvor Stadsgildemesteren overrækker en check på kr. 5000 til  

Kalle Hoff, til indkøb af patruljekasser.  
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Vi er nogen som har lyst til… 
 

I 2. gilde er vi nogen som synes der godt må ske noget! 
»Lidt mere »fut i fejemøget«. 

En del gildebrødre har private kontakter og det er godt. Der er også nogen 
som ikke har det - af mange forskellige årsager. Så i 2. gilde vil vi gerne 
indføre noget som hedder: »Vi er nogen som har lyst til …«!  
Er der nogen, som vil med? Det kan være koncerter, teater, opera og ja, - 
jazz!  
 

 
 

Vi var nemlig nogen som havde lyst til jazz og hørte nogle virkelige dygtige 
(og lune) musikere på »Huset« i april. Vi håber der er gildebrødre fra alle 
gilder, som vil have lyst til at slutte op når vi sender ud.  

»Vi er nogen som har lyst til…«  
- er der nogen, som vil være med? Hilsen INI-gruppen 2. gilde 

Vibeke Dalsgaard. Tlf. 2262 8839. Mail: vidalsgaard@tdcadsl.dk 
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster 
2013/2014 

(Rev. juni 2013) 
 
Gilde Gilde- 

mester 
Gilde- 
kansler 

Gildeskat  
mester 

GIM Spejder- 
kontakt 

Web- 
master 

1.    Reinhardt 
Rasmussen 

Henning 
Nielsen 

Jørgen 
Christensen 

Bent Ove  
Holm 

Finn 
Bramsen 

Henning  
Nielsen 

2.  Lilian  
Rasmussen 

Kirsten 
Sloth 

 Anne 
Mette  
Jensen 

Hanne 
Dam 

Anne 
Marie 
Hansen 

Ulla 
Wæver 

5.  Bent Uggerly Laust  
Dalsgaard 

Poul  
Christensen 

Palle 
Bjørnstrup 

Per 
Bluhme 

Per 
Sander 

6.  Jørgen 
Orlien 

Margit  
Kammer 

Ingrid By Ingrid  
Strandsbjerg   
Kristensen 

Margit  
Kammer 

Jørgen 
Orlien 

7.  Poul 
Petersen 
Bach 

Henning  
Ottosen 

Sven Orla  
Rasmussen 

  Kurt  
Keldorff 

8.   Ove Samson Helge 
Hoff 

Henrik  
Boelsmand 

Tage V. 
Andersen 

Jesper 
Hansen 

Martin  
Lykkegaard 

9. Tove 
Husum 

Lise 
Nielsen 

Hanne 
Høyer 

Kirsten 
Hansen 

Anny 
Bramsen 

Kirsten 
Larsen  
Holm 

10.  Annie 
Sperling 

Kirsten 
Bøgh 
Nielsen 

Jørn A. 
Poulsen 

Laila 
Haugen  

Jytte 
Højmark 

Janne 
Voss  
Hansen 

11.    Allis 
Bartolin 
Møller 

Birte  
Norden-
toft 

Lena 
Kullberg  
Jakobsen 

Inge  
Vestergaard 

Lis 
Ovesen 

Hanne T.  
Hansen 

12.  Anna-Marie 
Pedersen 

Hanne  
Jørgensen 

Rita Lykke  
Ekstrand 

Alice 
Strange   

Margrethe  
Hansen 

Hanne  
Jørgensen 

 
Fjer- 
ritslev  

Jørn >>>> 
Tillegreen 
Fosdalvej 41 
9460 Brovst 

9823 5427 
fos@ 

digtele.dk 

    

 
Løg- 
stør  

Henning>> 
Andersen 
Kærvej 79 
9600 Aars 

9862 1226 
henning@ 
andersen 
aars.dk 
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2. Gilde. 
 

Den 29. april holdt vi Sct. Georgs 
Gildehal, hvor gildemester Lilian 
Rasmussen holdt en inspirerende 
tale om lysets indvirkning på men-
nesker.  
Hun fortalte om en oplevelse fra 
Grønland: »Jeg har oplevet mørket i 
Grønland, men er også en af de 
heldige der har oplevet midnats-
solen. Det er en ubeskrivelig følelse 
at kunne sidde på fjeldet og nyde 
det endeløse solskin, mens små 
motorbåde tøffer ud af havnen, ud 
på den spejlblanke fjord. I baggrun-
den kan man høre hundeglam og 
børn der leger, selv om det er midt 
nat. Her har dagen ingen begyn-
delse eller ende, det traditionelle 
tidsbegreb giver ingen mening her. 
At opleve naturen i al sin magt er at 
være tæt på eksistensen. 
Vi aflagde vores gildeløfte og 
fejrede herefter Vita Jensens 50 års 
jubilæum med både taler og sang.  
 
Den 22. maj holdt vi gildemøde. Vi 
gik »ud af huset og ind i huset«, 
hvilket betød, at vi besøgte Huset i 
Hasserisgade. Vi drak kaffe i 
Galleriet, hvor der var en udstilling 
malet på væggen af Lars Pank og  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

samtidig fik vi en rundvisning. 
Spændende fordi mange af os har 
brugt Huset, men aldrig set det 
hele.   
 

Den 6. juni 2013 havde vi 
fødselsdagsgildehal. Denne gang 
var det den halvfjerdsindstyvende, -
så gildet fejrede jubilæum. 
I jubilæets styregruppe havde vi 
mange overvejelser – ville der 
komme gildebrødre og andre 
gæster, hvis vi holdt en reception? 
Disse spekulationer blev gjort til 
skamme. Der kom rigtig mange fra 
forskellige gilder og lykønskede og 
særligt kom der en del gildesøstre 
fra 9. gilde, som havde fået deres 
start i 2. gilde og fejrede moderen. 
Tak for både taler og gaver. 
Til gildehallen om aftenen blev der 
også meget fest og glæde. Gilde-
mester Lilian Rasmussen talte om 
det at nå en moden alder. Hun 
kunne huske sine bedsteforældre, 
som var gamle og ikke deltog i de 
store aktiviteter. I dag er det 
anderledes. Selv om man fylder 70 
kan man sagtens være unge af sind, 
glade og aktive. Sådan er det for 
kvinderne i 2. gilde – travle, så tiden 
næsten ikke slår til.  
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Anne Grethe Enghave holdt 5. 
min. Sct. Georg hvor hun funde-
rede over begrebet lykke. Hvad er 
lykke? For et lille barn en tør numse 
og et trygt sted at sove. For andre 
en fuldstændig sort nat på Stille-
havet. Lykke kan også være den 
første erantis eller at følge 
udviklingen i en fuglerede. Lykke er 
at have blik for det, som vi måske 
mange gange oplever som en 
selvfølge.  
Under middagen havde vi musik-
ledsagelse af en rigtig maestro: 
Niels Erik. Grupperne underholdt 
hinanden og vore gæster, og der var 
fødselsdagssange, bakkesangerinder 
og et skuespil om Klods Hans i 
hele 8 akter.  
Vi ville fejre »den gamle dame« – og 
det blev hun – med manér!   
Næste arrangement er gildemøde 
den 17. september 2013. 
 
 
5. Gilde. 
 

Den 23. maj deltog 12 brødre med 
damer i et besøg på LOLA værft i 
Nørresundby. 
Projektleder Leif Evaldsen fortalte 
om arbejdet med LOLA der med-
førte mange problemer med sø-
fartsstyrelsen om anvendelsen af 
skibet til diverse arrangementer. 
Leif berettede om fremtidig delta-
gelse i diverse togter til både ind- 
og udland. 
LOLA blev herefter fremvist og be-
skrevet i detaljer, et smukt og skønt 
skib. Herefter var det tid til en 

forevisning af de nye faciliteter man 
har erhvervet til vedligeholdel-
sesarbejde af skibet. 
Det var nu tid til en ostepind og en 
tår af gildets eget ølprodukt, og 
under kyndig bordsledelse af Gert 
Lassen, fik vi sunget nogle udvalgte 
sange og aftenen sluttede med en 
tak til LOLAs besætning, Jytte og 
Mogens, der havde stået for bord-
dækningen.  
Den 19. september har vi gilde-
møde. 
 
 
6. Gilde. 
 

Tirsdag den 18. juni holdt vi fri-
luftsgildehal i Wasa-Wasa-hytten. 
Vejret var rigtig med os, vi kunne 
holde både gildehallen og den 
efterfølgende spisning ude i det fri. 
Gildemester Jørgen Orlien holdt en 
dejlig tale hvor han, i anledning af, 
det lige havde været Valdemarsdag 
gav os en opfriskning af vores 
dejlige Dannebrogs historie. 
Dannebrog faldt jo ifølge legenden 
ned fra himlen i Estland år 1219. 
Kirsten Tolstrup holdt 5 min. Sct. 
Georg og havde i den anledning 
fundet et 5. min. Sct. Georg frem, 
som hun havde holdt for 25 år 
siden. Det var sjovt at høre, og 
tingene har nu ikke forandret sig så 
meget.  
Derefter gik vi til maden, som 
grupperne selv havde medbragt. 
Den arrangerende gruppe havde 
dog sørget for kage til kaffen.  
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Grupperne fortalte efter tur, hvad 
de havde bedrevet i den forgangne 
vinter, og der var mange forskellige 
spændende tiltag. 
Vi ønskede hinanden en god 
sommer og gik opløftede og glade 
hver til sit. 
Vores næste arrangement er gilde-
hal den 10. september 2013. 
 
 
7. Gilde. 
 

På gildemødet den 21. maj var 
emnerne øllets historie, øllets 
råvarer, hvordan man brygger øl, de 
forskellige øltyper, hvordan man 
smager pa øl, øl til og i mad, samt 
smagning af nogle enkelte øltyper. 
Til at fortælle, vise og smage, var 
det lykkedes os at få brygmester Per 
Sander til at komme. Per er kendt 
fra flere bryghuse. Men først skulle 
vi lige have sat menuen og kaffen til 
livs, inden øllet fik overtaget.  
Efter et formidabelt foredrag og 
smagninger sluttede vi med »Nu er 
jord og himmel«, til musikalsk 
ledsagelse. 
 

Den 24. juni foregik vor Bålaften 
som vanligt ved Hardeknuds hytte 
ved Svenstrup.  
Desværre var vi kun 14, hvoraf der 
var en enkelt gæst. Vejret, som i 
løbet af dagen ikke havde tegnet for 
godt, blev som sædvanligt fint, og 
inden vi tog hjem, var himlen helt 
skyfri.  
På turen, hvor vi skulle finde en 
pind til bøffen, kunne vi konstatere, 

at den nærliggende vinmark ikke 
havde det ret godt.  
Efter et veltillavet måltid, kom 
tærterne på bålet. Det var samtidig 
signalet til Helge Nielsen, som for-
talte om sin barndomstid - også 
som spejder - tiden til søs, og især 
tiden som søspejder i Aalborg. 
Ligeledes blev der lejlighed til 
hurtigt at bladre i Helges dagbog. 
Aftenen sluttede med kaffe, tærte 
og »Nu er jord og himmel stille«, 
udsat for mandskor under åben 
himmel. Med de ingredienser kunne 
det kun blive en god aften, - og det 
blev det. 
Næste arrangement er gildemødet 
den 24. september 2013. 
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8. Gilde. 
 

Grundlovsdag, den 5. juni, afholdt 
vi som sædvanlig den traditionelle 
»grisetur«. Turen gik i år til 
Rosenholt. Vejret var, bortset fra en 
enkelt regnbyge, som bestilt til 
turen. 
Efter konkurrence med forskellige 
aktiviteter, bl.a. kimsleg, klipning af 
guirlande, der kunne indeholde alle 
gruppens deltagere, gætning af 
bynavne, digtning af sang på en 
melodi, som ikke alle kendte, blev 
grisen fortæret med stort velbehag. 
Ren hygge, og tak for en dejlig 
aften under ledelse af Søren 
Boelsmand.  
 
 
9. Gilde. 
Den 24. – 25. maj var 17 af gildets 
piger på gildeweekend i FDF’s hyt-
te i Skivum krat. Vi havde en rigtig 
god og hyggelig tur. 
 
Den 19. juni afholdt vi frilufts-
gildehal sammen med 8. Gilde. I år 
blev den afholdt i Pumpehuset i 
Mølholm. 9. gildes nye gildemester 
Tove Husum holdt gildemester-
talen, hvor hun kom ind på over-
gangen fra vinter til forår og 
sommer og det at glæde sig til lune 
aftener og gode oplevelser. 
Tove kom også ind på kommuner-
nes lockout af folkeskolelærerne, 
der gav bedsteforældrene rigeligt 
»arbejde«. Det blev dog udført med 
stor glæde for alle parter. 

5. min Sct. Georg stod Søren 
Boelsmand 8. gilde for. Søren talte 
om søvnløse nætter med tanke-
mylder. Han havde fået masser af 
gode råd fra andre, men havde selv 
fundet ud af, at det bedste man kan 
tænke på i de søvnløse nætter, er 
hvad man havde gjort for sine kære, 
og hvad man kunne gøre bedre. 
Man kan f.eks. overveje, om man 
havde forsøgt at gøre livet lysere og 
gladere for andre, som vi har lovet i 
gildeløftet. 
Eftergildehallen var meget hyggelig 
med god mad, fællessang og sam-
taler de to gilder imellem. 
Vort næste arrangement er gildehal 
den 26.09.13.  
 
 
10. Gilde. 
 

Den 9. april fejrede 10. gilde Sct. 
Georgs gildehal og en 25 års jubilar. 
Ved samme lejlighed fik vi også en 
ny kansler og stavherold. 
Gildemester Annie Sperling bød 
velkommen til både gæster og gilde-
brødre og indledte sin gildemester-
tale med nogle citater: »I have a 
Dream«. »Ich bin ein Berliner«. 
»Yes we can«. »Engang spejder, 
altid spejder«. »Efterlad verden en 
lille smule bedre end du modtog 
den«.  
Vi kender alle ordene og beundrer 
dem, der kan holde taler, der bliver 
husket. Er det bare sætninger, der 
er udødeliggjort, eller kan vi huske 
resten af talerne, og kan vi huske 
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meningen? Har vi taget budska-
berne til os?  
Alle ønsker en bedre verden. 
Baden-Powells ønske sker gennem 
det ansvar vi har overfor hinanden 
og os selv. At spejdertiden bliver en 
uddannelse, hvor vi gennem 
oplevelser, uddannelse og udfor-
dringer lærer at leve op til 
spejderloven og -løftet. 
Vi har en forpligtelse til at hjælpe 
spejderne, hvor vi kan – til ikke at 
glemme vores bagland, til at give 
dem en tro på fremtiden, men vi 
skal have både hjerne og hjerte med 
i, hvad vi gør. Når vi om lidt 
bekræfter vores gildeløfte, betyder 
ordene og løftet så noget for os? Vil 
I tage dem til jer og lade dem være 
en ledetråd for tiden der kommer, 
og i næste gildeår lade gildeløftet 
være det vigtigste i jeres gildeliv? 
Være imødekommende og positive?     
Jeg vil ønske, at vi i gildet det næste 
år vil prøve det, som en del af et 
fælles gildeløfte. 
Årets Sct. Georgsbudskab er skre-
vet af Dr. Òlafur Proppé, fhv. rek-
tor for Islands Universitet m.m. 
Vores 25-års jubilar Bjørn Mathias-
sen fik overrakt sin nål med gode 
ønsker.  
Dejlige spejdersange fulgte gennem 
hele gildehallen og i eftergildehallen 
blev Bjørn fejret på behørig vis, 
bl.a. med taler af Bjørns mor, som 
er i Hobrogilderne, venner fra 8. 
gilde og naturligvis fra egne gilde-
brødre. En rigtig dejlig gildeaften. 
 

Den 13. maj var vi 17 gildebrødre 
på aftentur til Halkær Mølle Natur-
center. En rigtig god aften med fint 
vejr. Naturvejleder Ole Bech Hen-
richsen var guide og han viste rundt 
i bygningerne, fortalte om møllen 
og dens historie, og om hvordan 
møllerfamilien levede i gamle dage. 
Vi gik en tur i det smukke landskab, 
mens Ole fortalte om fugle, natur 
og sjove anekdoter. En rigtig fin 
aften. 
Nu glæder vi os til den 25. maj hvor 
vi skal på vores sommertur til 
Frederikshavn med besøg på 
Bangsbo Fort og museum, og den 
10. juni fejrer vi Janne og Niels 
Voss Hansens 40 års jubilæer ved 
friluftsgildehallen.  
 
Den 25.maj var vi 21 gildebrødre 
og 2 gæster på forårstur til Frede-
rikshavn. Turudvalget havde sørget 
for det dejligste vejr med højt sol-
skin, og på vejen nordpå i bussen 
kunne vi nyde det forårsgrønne 
landskab. Første stop var ved 
Bangsbofortet som byder på en flot 
udsigt over Frederikshavn og Kat-
tegat. Vi blev her mødt af vores 
guide Kenneth, som på myndig vis 
fortalte om anlægget og dets 
historie fra 1940 og op til vore 
dage. Vi kiggede indenfor i en bun-
ker og tog en af kanonerne i øjesyn. 
Udenfor kunne vi sidde og spise 
den medbragte frokost – højt belagt 
smørrebrød med en kølig pilsner 
samt kaffe og småkager. Suverænt 
arrangement! Turen gik nu videre 
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den korte strækning til Bangsbo 
Museum, hvor vi overraskende blev  
mødt af Kenneth igen. Udover 
permanente udstillinger af Ellingå-
skibet, om Frederikshavn som 
værftsby og Det Jyske Modstands-
museum, er her for nylig åbnet en 
udstilling omkring flygtningelejrene 
i Frederikshavn. Ikke mindst det 
sidste var tankevækkende. Vi afslut-
tede besøget på Bangsbo Hoved-
gård, som med sin beliggenhed, 
omgivet af voldgrave og blomstren-
de Rododendron, er en perle af en 
bygning med en interessant historie. 
Her har kendte kulturpersonlig-
heder haft deres gang og slået sig 
løs i gamle dage. Hjemturen gik ad 
»små veje« og blev krydret af Niels 
Voss Hansens fornøjelige anek-
doter fra hans drengetid i området. 
En dejlig dag med indhold, god 
forplejning og godt selskab.  
Vores næste arrangement er gilde-
møde den 16. september 2013.  
 
 
11. Gilde.  
 

Vort fødselsdagsmøde den 15. maj 
er ofte velbesøgt med deltagelse af 
flere ledsagere. Således også i år, 
hvor 2. gruppe havde formået at få 
visesangerne Jarl Nordahl og 
Hanne Andersen til at underholde 
os.                                                    
Jarl Nordahl er norsk, født helt op-
pe ved Lofoten og synger derfor 
hovedsageligt på norsk. Mange af 
Jarls viser var små anekdoter og fik 
smilet frem, men en del af dem var 

også alvorlige og gav stof til 
eftertanke.                                               
Hanne Andersen sang på dansk og 
især før kaffen var det danske viser, 
som vi kunne nynne med på. Efter 
kaffen valgte Hanne at synge sange, 
vi kendte fra Daimi, Anne Linnet, 
Kim Larsen m.fl., samt et udvalg af 
ældre danske grand prix sange. Det 
fik alle til at synge med og skabte en 
dejlig stemning på denne dejlige 
majaften. Virkelig en skøn fødsels-
dagsaften!  
 
Vi havde i år lånt FDFs kredshus 
på Johannesmindevej i Aalborg til 
vores friluftsgildehal den 12. juni. 
Det viste sig at være et rigtig dejligt 
sted, hvor vi havde gode forhold 
både ude og inde. Det sidste var 
især vigtigt, idet det var en af de 
aftener, hvor de truende sorte skyer 
hang over os! 
Gildemester Allis Bartolin indledte 
gildehallen med at genoptage vores 
»nye« gildebror, der svarede meget 
fint på det stillede spørgsmål. Her-
efter tog Allis selv ordet og tog i sin 
Gildemestertale udgangspunkt i 
forårets lockout, der i en hel måned 
holdt danske børn og unge væk fra 
deres skole og undervisning. Den 
skole som er så vigtig en del af de 
unges fremtid. Allis fortsatte med at 
tale om, hvor let det er at påvirke 
børn og unge mennesker, hvor 
stort et ansvar, det er for lærere og 
også spejderledere. En forkert 
bemærkning kan ødelægge så 
meget, mens et skulderklap kan give 
gejst og opmuntring. Allis mindede 
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os om, at det trods vores alder 
stadig ikke er for sent at være gode 
mod børn – og voksne. Hanne 
Thusgaard fik ordet til 5.min. Sct. 
Georg og kom her ind på, hvor 
hurtigt tiden går. Hun kunne ikke 
forstå, at de sidste 7 år, hvor hun 
havde været pensionist, bare lige 
var smuttet! Hun havde dog ikke et 
øjeblik fortrudt, at hun havde valgt 
at gå på pension, nyder dagligt det 
privilegium det er, frit at kunne 
disponere over døgnets 24 timer. 
Hanne fortalte videre om, hvad der 
nu fylder hendes tid og her kommer 
Sct. Georgs Gilderne og 11. gilde 
ind, som noget af det, der p.t. fylder 
mest i Hannes tilværelse. Vi slutte-
de traditionen tro, med at lytte til 
fuglenes sang inden vi gik ind til 
eftergildehallen – så gjorde det 
bestemt ikke noget at regnen kom i 
store mængder og friskede alt det 
grønne og luften op, inden vi slut-
tede en dejlig aften. 
Den 12. september har vi gildehal. 
 
12. Gilde. 
 

Den 26. maj mødtes vi ved 

 
Nørholm kirke 

til vor forårsvandring og kørte i 
samlet flok til Klitgaard Fiskerleje 
ved Limfjorden, hvor vi nød den 
smukke udsigt til »solsiden« af 
Limfjorden. Derefter kørte vi 
tilbage til Nørholm Kirke hvor 
sognepræst Ib Skotte fortalte os om 
den smukke gamle kirke og specielt 
om den meget smukke altertavles 
omtumlede historie.  
Den medbragte madkurv blev 
indtaget i Sognegården. Herefter 
gik vi den korte vej til  

 
Nørholm Fattighus, 

et meget velbevaret et af slagsen, 
fra ca. 1800 og efter sigende det 
eneste bevarede nord for Aarhus. 
Den første dokumentation på 
husets eksistens er på en vielses-
attest fra Viborg, hvor Nørholm 
Fattighus nævnes som bopæl.    

 
Fattighusets »samtalekøkken«. 
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Mellem huset og Limfjorden søgte 
vi efter kildevældet Bredkilde, men 
fandt kun konturerne af den 
tidligere mølledam, som havde givet 
kraft til Nørholm Vandmølle.  
I isvinteren 1974/1975 lod gård-
mændene i byen, Blegkilde udgrave 
/udrense, den gav således frisk 
vand til bøndernes dyr og byens 
beboeres nødvendige vand.  
En god dag afsluttedes med kaffe 
og lagkage i Sognegården. 
 
»Hvor er her smukt« - sådan lød 
ordene flere gange på vores køre- 
og sejltur til Fur, tværs over Salling i 
et vidunderligt vejr den 12. juni, da 
vi var på vej til friluftsgildehal og 
fejring af Herlufs Christensens fød-
selsdag. Efter brunch tog vi på 
sightseeing til de forskellige sevær-
digheder på øen, endnu fløj det 
rundt i luften med lovprisning til 
vort skønne land.  Kl. 16 startede 
gildehallen, med noget af »et brag«, 
for da kom nemlig den regn og 
torden, som meteorologerne havde 
varslet., Gildemestertalen måtte ud-
sættes i et kvarters tid, da ingen 
kunne høre en lyd, vi sad ude på en 
overdækket terrasse.  Men solen 
kom igen, og resten af dagen 
fejrede vi Herluf. 
Vi var en lille flok på 8 der deltog i 
drageskydningen den 13. juni. Det 
blev en speciel oplevelse for under-
tegnede og John Winther, da vi ved 
fælles hjælp blev Skyttekonge: (én 
til at sigte og én til at klare 
aftrækkeren), men det var hyggeligt. 

Det skal også lige nævnes at 12. 
gilde deltog i Vesterhavsmarchen 
med pasning af Grønhøj posten, og 
på trods af et voldsomt blæsevejr, 
havde vi en dejlig dag.  Næste møde 
er Høstgildehallen den 23. septem-
ber 2013. 
 

 
 
Den 13. juni sov Herluf Hessellund 
ind på Sygehus Syd. 5. gilde har 
mistet en gildebror som satte sit 
præg – også på 5 gilde. 
Herluf blev født den 8. december 
1943, så han burde have haft en 
længere tid hos os. Herluf var 
KFUM-spejder fra 1953 til 1966, 
hvor han sluttede af som trops-
fører. 
Herluf blev optaget i 4. gilde i 1977 
og blev allerede kansler i 1979 til 
1981. Derefter var han gildemester 
fra 1982-1984, og herold fra 185-
1994, hvor han blev overflyttet til 5. 
gilde, hvor han var kansler fra 1996 
-1998. 
Herluf var altid villig til at påtage 
sig både et ansvar og et stykke 
arbejde, så ingen gik forgæves til 
Herluf, når der var brug for hjælp 
til et eller andet. 
Vi vil alle savne Herluf. 
 

Æret være  
Herluf Hessellunds minde. 

 
Bent Uggerly, gildemester. 
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2. Sct. Georgs Gilde har mistet 
endnu en gildesøster inden for kort 
tid. 
Den 13. august, sov May Arentoft 
stille ind, 96 år gammel. Et langt og 
begivenhedsrigt liv er slut.                  
May blev optaget i 2. gilde, den 6. 
juni 1944, et år efter 2. gildes 
oprettelse, så det blev til 69 års 
medlemskab af Sct. Georgs 
Gilderne i Danmark. 
I en periode på 5 år fra 1961-1966 
var May overflyttet til Aarhus, men 
vendte igen tilbage til Aalborg, hvor 
hun deltog aktivt i gildets arbejde 
indtil kræfterne ikke slog til mere. 
Mange gildepiger skylder May stor 
tak for, at de blev en del af Sct. 
Georgs Gilderne.  
De sidste år af Mays liv tilbragte 
hun i Brovst, hvortil hun var flyttet, 
for at komme tættere på familien, 
men havde stadigvæk meget kon-
takt med nogle af pigerne, som hun 
havde sørget for blev optaget i 2. 
gilde. 

Æret være May Arentofts minde. 
Lilian Rasmussen, gildemester. 

 

 
 
10. Gilde har mistet sin gilde  
Inger Carøe, som sov stille ind i sit 
hjem den 22. juli i år.  

Inger havde testamenteret sit 
legeme til videnskabeligt formål, 
hvorfor der i stedet for en bisæt-
telse fandt en mindre mindehøjtid 
sted i Gildeborgen, hvor familien 
og gode venner, samt mange 
gildebrødre fra 10. gilde var til 
stede.  
Inger blev spejder i Det Danske 
Pigespejderkorps den 1. januar 
1938, og blev optaget i Sct. Georgs 
Gilderne den 23/4 1952 i Maribo 
Gildet og blev overført til 10. 
Aalborg, den 11/2. 1970 fra gildet i 
Ringe.  
En kort årrække boede Inger i 
København og var medlem af 3. 
København, men hun vendte hjem 
til 10. gilde i 1999.  
10. gilde har med Inger mistet en 
aktiv spejder og gildebror, for hvem 
lov og løfte blev rettesnor for hele 
hendes tilværelse.  

Æret være Inger Carøes minde. 
Robert Madsen,  

10. Sct. Georgs Gilde. 
 
 

Kulturlauget 
 

En herlig sommerdag, lørdag den 8. 
juni, var vi på sommerudflugt, og 
21 medlemmer mødtes ved 
Gudenåen i Silkeborg, fordi vi 
skulle sejle med den fine, gamle 
hjuldamper »Hjejlen«, hvor vi 
havde bestilt plads i forvejen, - og 
det var godt, da der var mange 
andre, der havde fået samme ide. Vi 
bænkede os nedenunder, da solen 
ikke helt var »stået op«. Det var en 
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sejltur på 1½ time, og vi nød 
sejlturen med den smukke natur og 
de fine huse. Bestyrelsen havde 
medbragt kaffe og brød, som vi 
nød undervejs. 
Herefter drog vi til Silkeborg 
Museum, hvilket viste sig at være en 
alsidig og spændende oplevelse. Vi 
havde bestilt en guide, en sød dame 
der fortalte meget levende om 
tingene. Museets største attraktion 
er Tollundermanden, som blev fun-
det dybt i en mose i 1950. Dette 
godt bevarede lig har, som ingen 
andre, kunnet fortælle om menne-
sker i jernalderen. 
Særudstillingen »Det Blå« var vi 
også meget betagede af. Der var 
utrolig mange blå ting bl.a. 
køkkentøj, legetøj, håndarbejder og 
mange andre sager. 
Der var også meget mere f. eks. 
fine glas. Efter rundvisningen 
takkede laugsmestern guiden. 
Så var alle sultne. Vi havde fået lov 
til at sidde i den smukke cafe og 
nyde de 100 sandwiches, som 
bestyrelsen havde smurt, og alle 
blev meget mætte. Så var 
arrangementet slut, og Helle Stenild 
takkede for det fine fremmøde og 
ønskede en fortsat god lørdag, som 
jo nu kunne bruges på egen hånd. 
Så var det blevet solskin, og en del 
af os kørte så en dejlig tur til 
Himmelbjerget. 
Næste arrangement finder sted den 
25. oktober2013.   
 
 
 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 15.08.2013 
 

Adresseændringer: 
8. gilde: Jesper Kolbeck 
Blegdalsparken 3, 1.tv.  

9000 Aalborg. 
 

Tlf.nr.ændring: 
1. gilde: Flemming Boye 

Tlf. 5354 0433. 
9. gilde: Elsebeth Korsbæk 

Tlf. 4055 0515. 
 

E-mail ændring: 
1. gilde: Flemming Boye 
secherboye@gmail.com 
6. gilde: Lilly Olesen 

lillyolesen26@gmail.com 
9. gilde: Elsebeth Korsbæk 

korsbaek@gvdnet.dk 
 

Udmeldelse: 
8. gilde: Leif Birkbak, 

Udmeldt pr. 1. juni 2013. 
12. gilde: Kirsten og Flemming 

Kokholm. 
Udmeldt pr.: 1. juni 2013.   

 

Genoptagelse 
11. gilde: Lisbeth Wågensø 

Født 18.10.1945. 
Klokkestabelen 52, 9000 Aalborg 

Tlf. 9818 4945 / 2123 3757. 
 

Dødsfald 
2. gilde: May Arentoft 

Død 13.08.2013. 
5. gilde: Herluf Hessellund 

Død 13.06.2013. 
10. gilde: Inger Carøe 

Død 22.07.2013. 
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Madsnedkere på  
Houens Odde i august. 

 

Den 2. august drog syv glade gilde-
brødre med stor spænding fra Aal-
borg til spejderfestival på Houens 
Odde. Ankom ved middagstid i dej-
ligt solskin sammen med syv andre 
fra Sjælland, for at være »mad-
snedkere«.  
Det meste af stabspersonalet var 
ankommet og var i fuld gang med 
opbygningen af festivalpladsen. 
Frokosten blev indtaget før vi 
skulle i gang med arbejdet. Tov-
holderen var endnu ikke ankom-
met, så vi gik på opdagelse i diverse 
papirer og opbevaringssteder.  
Til aftensmad skulle der serveres 
tyndstegsfilet med tilbehør. Her var 
der en udfordring. Kødet var dyb-
frosset, og kokken var blevet for-
hindret i at komme. 
Mad skal der til, så kødet blev kogt 
mørt i de store gryder, før det kom 
i stegeovnen. Tilbehøret blev klaret, 
og kødet fik det som var nød-
vendigt. At det blev lidt gråt i det, 
var til at leve med, og klokken blev 
lidt ældre før vi spiste. Efterføl-
gende var der rosende ord om 
maden. Pyh ha, det gik godt! 
Der skulle komme 100 spejdere og 
det var derfor nødvendigt at opstille 
et telt uden for huset på flisebelæg-
ningen, som skulle bruges til forbe-
redelse og servering af maden. 
Finn Bramsen og jeg påtog os 
opgaven. Erfaring fra Vesterhavs-
marchen kan nok anvendes. Teltet 
på 4x8 meter blev opsat, tre borde 

fik benene forlænget med en snes 
centimeter, så de fik højde af 
køkkenborde, fordi det arbejdende 
folks rygge skal skånes. 
Teltet fungerede fint, men mandag 
aften var der udsigt til hård vind 
om natten, så teltet blev udstyret 
med 2 ekstra spanset bånd. Godt 
det samme, for tirsdag morgen fik 
vi en prøve på storm og regn. 
Den ene gavl i teltet røg ud, men 
heldigvis holdt nedbindingerne. 
Teltet blev stående, og fuldt anven-
deligt efterfølgende. 
Stabsfunktionen, med en bemand-
ing på ca. 25 unge spejdere, have 
mange opgaver. Alle havde de gå-
på-mod og en kreativitet, som lå i 
den øverste del af skalaen. Der blev 
arbejdet hårdt og længe for at blive 
færdig til søndag, hvor de 100 
spejdere ankom. Festivalen blev 
officielt åbnet søndag klokken 21, 
med præsentation af de forskellige 
arbejdsgrupper, der iblandt os selv. 
Og så gik festivalen rigtig i gang, 
med uafbrudt musik helt frem til 
fredag den 9. klokken 24.00. 
Vi arbejdede ufortrødent videre til 
onsdag den 7. om formiddagen. 
Her forlod vi 7 fra Aalborg Houens 
Odde, fyldt med mange gode og 
positive oplevelser. 
Vi var nødt til at tage hjem, da der 
var gildehal i Buderup Ødekirke 
den 8. august, som ikke kunne 
forsømmes. 
Og hvad sker? En stor flok unge 
spejdere laver en »Flash Mob«, ved 
at placere os, fra madsnedkerne i 
Aalborg, i midten af kredsen, for at 
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takke for rigtig dejlig mad, og sige 
pænt farvel til os, ved at de brugte 
vores valgsprog. 
»M siger m, A siger a, D siger d, 
siger mad, siger food, food, food 
factory«. 

På de 7´s vegne 
Reinhardt Rasmussen.   

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 1. juli 2013 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (5)       (5) 
1. 26 19 7 0 26 
2. 29 16 13 0 29 
5. 18 11 6 0 17 
6. 31 12 19 0 31 
7. 20 6 13 1 20 
8. 33 8 20 4 32 
9. 27 18 7 2 27 
10. 35 22 13 0 35 
11. 43 25 16 2 43 
12. 26 8 10 6 24 

I alt 288 145 125 15 285 
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FØDSELSDAGE I 
SEPTEMBER: 

Dato:                                Gilde: 
01. Ingrid Strandsbjerg Kristensen      6. 
02. Sven Orla Rasmussen             7. 
03. Svend Erik Jensen                  1. 
04. Else Søe Lysgaard                 11. 
06. Hanne Skavenborg     6. 
06. Per Nielsen             12. 
08. Julie Friis                              11. 
08. Inge Vestergaard           11. 
09. Kiss Messmann                      6. 
14. Inga Landbo,                        11. 
16. Edith Christiansen                  6. 
17. Tove Husum      9. 
18. Elsebeth Korsbæk       9. 
18. Marianne Christensen             6. 
18. Anne Grete Enghave              2. 
19. Jessie Boye, 60 år,               11. 
20. Kirsten Larsen Holm              9. 
21. Jørgen Orlien                          6. 
22. Svend Harald Jensen               1. 
24. Thomas Jensen                       8. 
25. Lise Baadsgaard                    11. 
26. Jørgen Christensen, 75 år    1. 
26. Kurt Keldorff                         7.        
30. Ulla Toftild, 75 år                11. 
30. Bente Møller Nielsen            11. 
 

    DET SKER I 
SEPTEMBER: 

Dato:                                     Gilde: 
04. Udv. Gildeledelsesmøde         1. 
04. Laugsting               Sangerlauget 
08. Kollerup Klitplantage   Stifinder 
10. Gildehal                                  6. 
12. Gildehal                                11. 
12. Gildehal             Fjerritslevgildet 
16. Gildemøde                            10. 
17. Gildemøde                              2. 
18. Dragegildehal                          1. 
19. Gildemøde                              5. 
23. Høstgildehal                         12. 
24. Gildemøde                              7. 
25. Gildemøde                              8. 
26. Gildehal                                  9. 
28.-29. Gildeweekend                   1. 

 
 

- o 0 o - 
 

JUBILÆUM 
Den 12. september har 

Bent Ove Holm, 1. gilde  
40 års jubilæum. 

Den 14. september har Lise 
Baadsgaard, 11. gilde 

25 år jubilæum.  
 

JUBILARER OG FØDSELARER ØNSKES HJERTELIGT 
TIL LYKKE. 
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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 oktober: 
dag den 1 .  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




