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Høstmarked
Lørdag den 13. september 

kl. 10 -16 i Gildeborgens Have

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

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

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

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

 



STIFINDER

 
 
 
 
 

Vi starter sæsonen 2014/2015 med en tur til 
MMYRHØJ PLANTAGE SØNDAG DEN 14. SEPTEMBER 2014. 

 

Vi mødes på P-pladsen på Vadgårdsvej, kl. 11.30. 
 

Kørselvejledning: Fra Aalborg køres mod Nibe og ved 
Lundbæk Landbrugsskole drejes til venstre mod Farsø. Følg vej 
187 gennem Bislev, Vegger, Blære, Hornum mod Farsø. Ved 30 
km-stenen drejes til højre ad Gøttrupvej mod Fredbjerg. I 
Fredbjerg drejes til højre mod Trend og efter Tandrup drejes til 
venstre ad Vadgårdsvej mod Strandby. Kør ca. 2,5 km til I når 
P-pladsen, som ligger i plantagen til venstre.  
(Hvis I på vej 187 er nået til Farsø, er I kørt for langt – så vend 
om). 
Vores tur går gennem et nogenlunde fladt terræn med 
afvekslende natur - lyngarealer, nåleskove m.v.  
Selve turen er på 5 km og vil tage lidt mere end 1½ time. 
HUSK! Fornuftigt fodtøj. 
 

Myrhøj Plantage blev tilplantet i efterkrigsårene 1945-1951 og 
dækker et areal på 108 ha. Den ejes af region Nordjylland. 
 

Medbring frokost/drikkevarer, som nydes undervejs. Medbring 
ligeledes kaffe/the mv. som kan nydes, når vi er tilbage på P-
pladsen. 
 

Stifinderturene er for alle gildebrødre med 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



 
Aalborg Distrikts – og Stadsgilde 

 

Indbyder gildebrødre med ledsagere til at fejre 
 

Fellowship Day 2014 
 

i ”Radiosalen” - Aalborg Kongres & Kultur Center  
Lørdag den 25. oktober 2014 - kl. 11.00. 

 

Kom og hør Ernst Trillingsgaard fortælle om sit spændende liv: 
»Mennesker jeg har mødt« 

 
Efter foredraget serveres der en frokost bestående af: 
 2 slags sild med karrysalat samt Svinesauté Carpulca. 

  
Fellowship-budskabet læses og vi synger et par sange. 

 
Prisen for hele arrangementet er 150 kr. p.p. (eksklusiv drikkevarer). 

(Betaling på stedet). 
 

Tilmelding til DGK Lis Andersen: 
  e-mail: lisavandersen@gmail.com eller på tlf. 4086 2446.   

Seneste tilmeldingsfrist er fredag den 10. oktober 2014. 
 

Med stor gildehilsen, 
Gildernes Internationale Medarbejdere 

 

 



 

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 2014

Torsdag, den 28. oktober kl. 19.00 i Gildeborgen



Program for Stifinderturene 2014-2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Søndag den 14. september 2014: 
Myrhøj Plantage. Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes. 
 

Søndag den 5. oktober 2014: 
Lovns Halvøen. Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes. 
 

Søndag den 16. november 2014: 
Østerådalens nordligste del. Mødetid kl. 13.00. Kaffe medbringes. 
 

Søndag den 18. januar 2015:  
Juelstrup Sø. Mødetid kl. 13.00. Kaffe medbringes. 
 

Søndag den 22. februar 2015: 
Skansebakken, Nørresundby. Mødetid kl. 13.00. Kaffe medbringes. 
 

Søndag den 22. marts 2015: 
Hellum Skov. Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes. 
 

Søndag den 26. april 2015: 
Bollebakken. Mødetid kl. 11.30. Frokost/kaffe medbringes.  
 

Søndag den 31. maj 2015: 
Livø, Limfjorden. Mødetid. Rønbjerg kl. 10.45. Frokost/kaffe medbringes. 
 

Før hver tur ophænges indbydelsen med angivelse af mødested og 
kørselsvejledning m.m. på opslagstavlen i Gildeborgen og/eller som indlæg i 
Gildeposten. Se endvidere stadsgildets hjemmeside under aktiviteter. 
 

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 



Vesterhavsmarchen 2014. 
 

Nu er Vesterhavsmarchen afviklet, og der er grund til at takke de gildebrødre, 
der gjorde en indsats på dagen. En særlig tak til stationslederne for en fin 
afvikling på stationerne og til Annie Sperling, Finn Bramsen og Hanne Thus-
gaard. Trekløveret, der bare sørger for, at det hele kører. Desværre var vejret på 
dagen det dårligste, vi har haft i længere tid, men vejret har selv gildebrødre jo 
ikke styr på. 
 

På dagen blev sidste års overskud uddelt til: 
 

Team Hope: Et hold der deltager i »Stafet for Livet« i Kildeparken lør-
dag/søndag den 16.-17. august. 
»Stafet for Livet« er et velgørende arrangement, der samler penge ind til 
Kræftens bekæmpelse. Stafetten foregår over 24 timer, hvor deltagerne viser, at 
man kæmper som kræftpatienter. De indsamlede beløb går til kampen mod 
kræft. 
 

Fiskernes Hus i Blokhus: Vi har valgt at støtte aktiviteter, der knytter sig til 
Fiskernes hus her i Blokhus. Aktiviteterne, der også henvender sig til børn, 
udføres af frivillige hjælpere. 
 

Den afghanske dreng Faridullah: Donationen bruges til etablering af et 
motorcykelværksted, så drenge kan gå i skole og lære håndværk og dermed få en 
indtægt til hjælp i fattige familier.  
Baggrunden er, at den 11 årige Faridullah, der siden han var 5 år har arbejdet på 
et teglværk for at afdrage på sin fars gæld, uden at komme i skole. 
Projektet går så ud på at få drengen i skole, samtidig med at han får en indtægt 
til familien. 
 

Der blev uddelt 3 x 5000 kr. 
 

Med gildehilsen, 
Stadsgildemester Flemming Hansen     

 



Lady Walk 2014 
 

Den 26. maj afholdtes Ladywalk i Aalborg med start fra Nørresundby Idræts-
center. Ladywalk er som navnet siger kun for kvinder, og hvert år støttes et godt 
formål - i år var det Scleroseforeningen og Hjerteforeningen. 
Med et hold på 31 var Sct. Georgs Gilderne i Aalborg det næststørste hold og vi 
modtog en pokal, som pt. kan ses i Gildeborgens dagligstue. 
Efter »walken« deltes vi os i 2 hold - et hold - 9. Gilde, mødtes traditionen tro 
hos Kamma Jensen - og det andet hold fulgtes til Gildeborgens have, hvor Curt 
havde dækket fint op til os under pergolaen, og Laust og Vibeke Dalsgaard 
sørgede for grillmad. En hyggelig aften med god motion, god mad og hyggeligt 
tværgildesamvær.  

Eva Lykke Madsen, 2. Sct. Georgs Gilde. 
 

 



Vi skal være flere 
 

Hvor ofte har vi ikke hørt, at vi skal være flere? Der har da også været enkelte 
»på besøg« i 7. gilde, uden at det blev til ret meget mere. Emnet er dog jævnligt 
oppe, også når vi mødes med andre gildebrødre.  
I Sct. Georg, november 2013, var der en artikel om GUF i Brønderslev 
(gildebrødre under femti). Det satte tankerne i gang, for »nu havde vi f… 
fløjteme hørt nok om, hvor få nye der kom«.   
Til gildehallen i januar fik jeg til opgave at holde 5. min. Sct. Georg med meget 
kort varsel. Det kom så til at handle om »Vi skal være flere«. 
I ledelsen i 7. gilde holdt vi efterfølgende et par møder om emnet, og fik også 
vendt emnet godt og grundigt. 
Til gildemestermødet i marts måned fortalte vores gildemester om projektet, og 
2. gilde gav udtryk for, at de gerne ville være med. Tingene har det med at 
udvikle sig, så siden er flere kommet til, og gruppen består nu af: 
 

Ulla Væver og Eva Lykke Madsen fra 2. gilde 
Preben Nielsen og Flemming Hansen fra Stadsgildet 

Henrik Nielsen fra 1. gilde 
Flemming Markussen og Kurt Keldorff fra 7. gilde. 

Vi har holdt flere møder og er fulde af ideer. 
 

Noget af det vi har snakket om er, at interesserne er forskellige, alt efter om 
man er 70-80 år eller under 50 år. Derfor går tankerne også i retning af at starte 
et »ungdomsgilde«, hvis bare vi kan skaffe nok nye. 
Men i første omgang satser vi på at gøre gilderne i Aalborg synlige alle mulige 
steder. Ligesom vi skal have skabt kontakt til de enkelte enheder i Aalborg om 
omegn. Der er omkring 65 forskellige enheder fra alle 6 korps/forbund. 
Det er lige her vi håber og regner med, at du er villig til at hjælpe, efterhånden 
som ideerne udmønter sig i noget håndgribeligt.  
Har du en god ide, hører vi gerne om det. Du skal ikke tænke over, om det af 
den ene eller anden grund kan lade sig gøre. Begrænsningerne kommer af sig 
selv. Og selv en fuldstændig skør og håbløs ide, kan mange gange afføde noget 
brugbart. 
Vi ved godt, at det er et langt sejt træk, der skal til. Om det lykkes er der heller 
ingen garanti for. Men gør vi ikke noget, kommer der i hvert tilfælde ingen nye. 
Der er mange udfordringer, men med en positiv tilgang kan vi komme langt. 

 

Kurt Keldorff, 7. gilde. 
 

 
 

 



Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 1. juli 2014 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 25 17 7 0 24 
2. 26 14 11 0 25 
5. 16 10 6 0 16 
6. 31 14 17 0 31  
7. 18 5 13 1 18 
8. 29 7 21 1 29 
9. 27 18 8 1 27 
10. 32 21 11 0 32 
11. 39 23 16 0 39 
12. 26 8 10 8 26 

I alt 269 137 119 11 267 

 
- o 0 o - 

 
RUNDE FØDSELSDAGE! 

 

Af Gildepostens fødselsdagsliste for august fremgik det ikke med fed skrift, at 
Vibeke Dalsgaard blev 60 år den 16., og at Tekla Nielsen blev 80 år den 30. – 
begge 2. gilde. 

 Fødselsdagsfonden og redaktøren beklager. 
 

- o 0 o - 
 

EN STOR TAK… 
 

… for de mange blade og magasiner I har betænkt De Frivillige ved Aalborg 
Universitetshospital med – både patienter og vi vil glæde os over stadig at 
modtage disse publikationer. 

De venligste hilsener, 
Vibeke Rasmussen og Eva Lykke Madsen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gilde. 
 

Den 13. maj holdt vi gildemøde 
udenfor Gildeborgen. Vi mødtes 
ved Almen Kirkegårdens sydlige 
indgang og i den dejlige forårsaften 
gik vi en tur på den smukke 
kirkegård.  
Jørgen Scheving fra 1. gilde var 
med på vandreturen og kunne 
fortælle mange historier om de 
mennesker, som hviler på denne 
grønne plet i Aalborgs midtby.  
Efter spadsereturen gik vi til Gilde-
borgen, hvor det hyggelige samvær 
fortsatte. En spændende og 
hyggelig aften. 
Vort næste arrangement er gilde-
møde den 15. september. 
 
 
5. Gilde. 
 

Vores friluftsgildehal blev afholdt 
ved Bratbjergsøerne, den 18. juni, 
en rigtig dejlig sommeraften. 
Vi var 22 deltagere, og alle nød den 
pragtfulde natur i fulde drag. Efter 
overflytning af Poul Berg Nielsen 
fra Mors gildet til 5. gilde, talte vor 
nye gildemester Per Sander meget 
apropos om flaget, og dets betyd-
ning for Danmark og danskerne, 
efter den netop afholdte Valde- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marsdag, hvor 5. gilde naturligvis 
var ude og »lufte« fanen.  
Vi sang nogle af vore dejlige danske 
sommersange, og efter en skøn 
gildehal, blev fanen rullet sammen 
til »Fra himlen er du faldet«. 
Laust Dalsgaard havde igen tryllet 
en lækker menu frem, og der var 
sågar hjemmelavede medaljer til 
kaffen. Bryggerlauget sørgede for 
rigeligt med øl til maden. 
Lige her ved mindestenen for 
Bratbjergmanden, med udsigt over 
søen til huset, hvor vi nød maden. 
En dejlig aften sluttede ved halv ti 
tiden, med »Nu er Jord og Himmel 
stille«. 

 

Vort næste arrangement er gilde-
møde den 18. september, som den 
nye 3. gruppe står for. 



6. Gilde.  
 

Til gildemødet den 21. maj, havde 
vi inviteret Lise-Lotte Buus Jensen, 
tidligere afdelingsleder i Bilka, til at 
komme og fortælle os om sine 
oplevelser under en tur til Malawi, 
hvor hun som ambassadør for 
varehuset Bilka deltog sammen 
med 7 kolleger.  
Dette gjorde hun meget levende og 
indfølende. Delegationen var ud-
sendt for bl.a. at se, hvad Bilkas salg 
af »Billy Bamser« m.m. Folke-
kirkens Nødhjælp og Danida Fond-
ens penge bliver brugt til.  
I de sidste to år har der kørt en 
kampagne med navnet: »Giv en liv-
line til Malawi«, hvor man ved køb 
af bestemte produkter i Bilka støt-
ter dette, eller ved direkte at donere 
et beløb. Sidste år blev der samlet 
næsten 15 mio. kroner ind, som 
bl.a. gik til etablering af fem Sund-
hedscentre.  Lise-Lotte og hendes 
kolleger var i Malawi i september 
2013, for ved selvsyn at konstatere 
hvordan pengene var blevet 
anvendt.  
Som dansker har man lyst til at sige: 
Skal vi ikke give dem noget mere – 
f.eks. et færdiglavet, nyt produkt/ 
projekt eller måske flere penge? 
Men nej, det er ikke så godt, som 
hvis befolkningen selv har ansvaret 
for tingene og på denne måde tager 
»ejerskab« af projektet. Det er de 
stolte af. 
Der er megen korruption i Malawi, 
hvor børnedødeligheden er høj og 
levealderen er estimeret til 52 år! Vi 

fik virkelig indblik i, hvor flot et 
arbejde, der var udført i disse Sund-
hedscentre, som var blevet opført 
fra de indsamlede midler. Her 
kostede det bl.a. 10 kr. for at få lov 
til at føde under ordnede forhold, 
og vi så en glad, nybagt mor blive 
hentet på cykel: Hun sad bagpå og 
det nyfødte barn, bar hun i et klæde 
på ryggen! 
Ordet: Malawi betyder: Det varme 
hjerte af Afrika! Befolkningen var 
som hovedregel meget glade, og 
trods fattigdom, sygdom og elen-
dighed, kunne de pludselig bryde 
ud i sang og dans i et venteværelse! 
Jo, der var virkelig noget at tænke 
på bagefter. 
»Man kan ikke redde hele verden«, 
som Lise-Lotte sagde, men blot en 
10 krone kan gøre en forskel! Så vi i 
gildet var glade for, at vi samtidig 
med, at vi gav Lise-Lotte et penge-
beløb, som hun på forhånd havde 
erklæret skulle gå til Malawi, OGSÅ 
havde en del »krammedyr«, der blev 
købt af glade bedste- og oldefor-
ældre for 50 kr./stk. Det indkomne 
beløb donerede vi straks til: »Giv en 
livline til Malawi«.  
Det var en glad foredragsholder, 
der forlod os denne aften og en god 
og lærerig aften for 6. gildes med-
lemmer med ledsagere. 
Vort næste arrangement er gildehal 
den 11. september. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Gilde. 

Gildemødet den 20. maj handlede 
om  
Vi havde besøg af IT-konsulent 
Arne Pedersen, som fortalte om 
den elektroniske postkasse, som vi 
alle skal have.  
Hvordan bliver man oprettet, 
hvordan navigerer man rundt, 
opretter mapper, flytter dokumen-
ter osv.  
Noget som man i den forbindelse 
skal være klar over, er hvordan man 
skal forholde sig, hvis ens partner 
dør. Der bliver nemlig lukket for 
vedkommendes . Med en 
skifteretsattest kan de efterladte få 
adgang til e-boksen.  
Vær også opmærksom på at hele e-
boksen bliver slettet efter 15 

måneder. Ligger der vigtige doku-
menter skal de trækkes ud inden.  
 
Den 24. juni 2014 holdt vi bålaften 
ved Wasa-Wasa Hytten i Svenstrup 
i helt fantastisk vejr - helt vindstille, 
end ikke bladene på Bæveraspene 
rørte sig – smukt! 
Vi var 11 deltagere i alt, Søren og 
Steen fra Hals Søkreds deltog som 
gæster. Robert Madsen fra 10. 
gilde fortalte i sin båltale om hvor-
dan vi holder Sct. Hans - en 
hedensk fest, der ligesom julen, er 
blevet en kristen fest.  
Endvidere om det at være spejder 
under krigen, hvordan en flok 
drenge fra København, kort efter 
krigens afslutning, kom til stor 
spejderlejr i Sønderjylland i 1946. 
Oplevelsen var så stor for disse 
drenge, at flertallet af dem senere 
blev spejdere. 
Vores næste arrangement er gilde-
møde den 22. september. 
 
 
8. Gilde. 
 

Grundlovsdag, den 5. juni, afholdt 
vi den traditionelle »Grisetur« med 
ledsagere. Turen var henlagt til 
KFUM Lindholm spejdernes hytte, 
Lindholmvej i Nørresundby. I alt 
40 gildebrødre og ledsagere var 
mødt frem på Lindholmvej. 
Efter en spændende konkurrence 
med fokus på vore sanser: hørelse, 
syn, lugtesans, følelse og smag, blev 
den velstegte gris fortæret med 
masser af flutes og medbragt salat. 

 

 



Under spisningen blev vinderen af 
konkurrencen fundet og de velfor-
tjente præmier til de to bedste hold 
uddelt.    
Den arrangerende gruppe havde 
udlovet præmie til den deltager, 
som mødte med den mest fantast-
iske hovedbeklædning. Et enigt 
dommerpanel fandt i løbet af afte-
nen den rette modtager af præmien. 
En dejlig aften ledet af Kaj Pals-
gaard Andersen. 
Vores næste arrangement den gilde-
møde den 9. september 
 
 
10. Gilde. 
 

Fredag den 13. juni fik vi besøg af 
vort norske venskabsgilde fra 
Nesodden. Aftenen tilbragte vi i 
hytten på Lindholmvej, hvor vi blev 
rystet sammen over lidt mad. 
Lørdag var vi på tur til Vikinge-
center Fyrkat. Vi var rigtig heldige 
med vejret og kunne nyde den 
smukke udsigt over området. I 
Mariager indtog vi frokosten i det 
fri med udsigt over fjorden. Fra 
Aalborg til Hobro havde vi en 
fortrinlig fortæller i Niels Voss 
Hansen, og i Mariager var det 
Robert Madsen. 
Efter en god og spændende udflugt, 
mødtes 33 danske og norske gilde-
brødre i Gildeborgens have til 
hygge og en meget stemningsfuld 
friluftsgildehal med bål og sang. 
Robert Madsen holdt en rigtig god 
gildemestertale omkring det inter-

nationale spejdersamarbejde på 
tværs af grænserne.             
5 min. Sct. Georg blev holdt af 
Laila Haugen om vores norske 
venskabsgilde og samarbejdets 
betydning; det blev holdt på dansk 
og norsk. Jørgen Bøgh læste gilde-
loven. Ved eftergildehallen blev der 
holdt taler og sunget, inden vi 
afsluttede en rigtig god gildehal. 
Søndag morgen var det tid til at sige 
farvel over en brunch. Vi hyggede 
med vores norske gæster, og fik 
dem sendt godt af sted. Det var en 
travl, hyggelig og spændende week-
end i 10. gilde. 
Den 16. september har vi gilde-
møde. 
 
 
11. Gilde. 
 

Dette års Friluftsgildehal fandt sted 
den 11. juni, på en skøn sommer-
aften, hvor fuglene med mellemrum 
næsten overdøvede talen fra høj-
sædet!  
I sin gildemestertale fortalte Irma 
om Hans Edward Nørregaard 
Nielsen, der bl.a. har skrevet »Lim-
fjorden 1 & 2.« 
Han er fra Humlum ved Harboøre, 
men voksede op som bondeknold, 
hans forældre var fattige og den 
daglige tilværelse handlede mest 
om, at få daggammelt brød eller en 
hel spand sild for 65 øre, selvom 
den normalt kostede 1kr! Han kom 
senere på »Det Kgl. Opfostrings-
hus« på Christianshavn, hvor han 
var meget glad for at være, herfra 



kom han senere på Ribe Gymna-
sium! 
Han beskriver sig selv som en 
ondskabsfuld mand, der kun ved 
livets tilfældigheder kom på den 
rigtige side i tilværelsen! 
I dag er han formand for Carlsberg 
Fondens bestyrelse og bor med sin 
kone i fondens hus i København. 
Irma fortalte videre om en dejlig tur 
inspireret af ovennævnte bøger! 
Turen gik til Struer, over til Venø, 
hvor de besøgte den smukke kirke.  
Herfra til Lodbjerg Kirke, der er 
Danmarks mindste landsbykirke og 
som i 2008 blev restaureret af Lise 
Engelhardt, der også har farvesat 
kirkens inventar! 
Det var netop et billede af denne 
kunstner, der satte Irmas tanker i 
gang og resulterede i en dejlig 
gildemestertale! 
Efter vi havde sunget »Blæsten går 
frisk..«, fik Inge Ringgaard ordet for 
5 min. Sct. Georg! 
Inge tog udgangspunkt i sit første 5 
min. Sct. Georg, hvor hun var gået 
ud fra en sang af Annelise Øst-
gaard, der handlede om egoisme!  
Inge fortalte bl.a. at i de 43 år, der 
er gået, er der sket rigtig mange 
ting, vi har alle, selv om nogle af os 
ikke er på arbejdsmarkedet mere, 
fuld fart på. Livet kan sammen-
lignes med et stykke tøj, som bliver 
hvirvlet lynhurtigt rundt ude langs 
siderne af centrifugen. Der er fuld 
fart på, men tomt i midten«.                                                                        
Inge fortsatte videre om sine tanker 
om vores adfærd, om nuet. om at 
vende tilbage til roen, og stilheden 

om nærværet så vi kan finde os selv 
og hinanden og vores formål med 
livet. 
Vi er alle skrøbelige. Vi skal hjælpe 
hinanden, så godt vi kan. Det 
handler om nærvær. 
Gildehallen sluttede som vanligt for 
en friluftsgildehal, nemlig med 
»musik« leveret af fuglene!  
Næste gang vi ses er til gildehal den 
10. september. 
 
 
12. Gilde. 
 

I skrivende stund, med sved på 
panden, for nu er der for alvor 
sommer i DK, sidder jeg og tænker 
tilbage på de anledninger vi i 12. 
gilde har nydt i hinandens selskab, i 
første halvår 2014.  
I maj var vi jo sammen med 
KORTBUKSEN ude i Øster Åda-
len, hvor vi efter en gåtur i området 
tilberedte de urter der var ind-
samlet, og fik en anderledes lækker 
suppe end normalt der hjemme i 
køkkenet. Flagdagen var jo flyttet til 
lørdag den 14. juni og de to fane-
bærere, Jette Jensen og Per Nielsen 
syntes, at det havde været alle tiders 
festlige og højtidelige oplevelse, den 
første gang de havde været med. 
Afslutningen på første halvår i 12. 
gilde blev som lovet, fejret med en 
kulinarisk middag hos Anne og 
John Winther. Sent på aftenen drog 
vi hver til sit med forventning om 
at mødes i Grønhøj til årets Vester-
havsmarch, håbende på et bedre 
vejr dette år, men AK-AK, efter 



godt vejr i dagene op til, var 
vejrguden ikke flinke, men på trods 
af vejrliget blev det en god dag i 
samvær med marchdeltagerne og 
hinanden.  
Nu ligger der et nyt halvår foran os, 
med nye muligheder til at dele 
spændende og gode timer i gildet. 
Den næste samling bliver Høst-
gildehal den 24. september. 
 
 

SANGERLAUGET 
 

Sæsonens sidste sangerlaugsaften 
den 26. maj 2014 var en realitet, en 
dejlig sæson afsluttes.  
Som det første gik tankerne tilbage 
til tidligere laugsmester Jørgen 
Agerhus, en laugsmester som ud 
over sin store viden om sange også 
kunne sætte sig til klaveret en gang 
imellem.  

Alle rejste sig og mindedes for en 
stund Jørgen Agerhus.  
Æret være hans minde. 

Der var takkekort fra Birthe Ager-
hus, idet Vita havde sørget for en 
hilsen fra lauget. 
Musik udretter meget og naturligvis 
også for et sangerlaug. Efter de to 
»faste sange« forlader laugsledelsen 
sammen med Jens-Erik Strudsholm 
lokalet og man tænker: Hvad har de 
nu fundet på?  
De vender alle 4 tilbage i fuldt 
ferieudstyr. Vita Jensen klar til 
cykelferie med cykelhjelm på, 
Anna-Marie Pedersen med red-
ningsvest, bøllehat og solbriller, for 
hun skulle på sejltur. Margrethe 

Hansen kom i fuldt vandreudstyr, 
shorts, sandaler og vandrestav, klar 
til en lang gåtur i det nordjyske - og 
Jens-Erik Strudsholm med kasket 
og solbriller, for han havde lejet en 
åben sportsvogn til sin ferietur og 
så var aftenens tema ligesom lagt. 
Efter en lille feriesnak blev der 
spurgt, men hvor skal vi hen? Ja, 
Hvor er der dejligst i Danmark. 
Sigfred Pedersen grundede meget 
over dette spørgsmål og besvarede 
det måske selv, da han slog sig ned i 
Nyhavn.  
Forfatteren Erik Berthelsen skrev 
Blæsten går frisk over Limfjordens 
vande. Alle er enige om at perlen 
ved Limfjorden er Aalborg, specielt 
når Aalborg Nord tages med. Vi 
bliver nostalgiske og går tilbage i 
tiden og synger Gamle Aalborg. 
Talen faldt på Aalborg Nord, og de 
der bor der på solsiden, siger i spøg 
lidt provokerende, at Aalborg er 
Nørresundby Syd, så næste sang 
blev Mellem Aalborg og Nørre-
sundby. 
Nordjylland er prist i mange sange 
og en af dem er Nordjyllands-
sangen. Vendsysselsangen, hvad er 
så det for en størrelse? Skrevet i 
1986 af Jørgen Sørensen. Pladen, 
Tro, håb og kærlighed spillet af 
Fisker Thomas tilhører egentlig 
Vendsysselgildet. De er ca. 90 
medlemmer, ikke spejderrelaterede, 
derimod forsøger de at holde på 
traditioner og sprog, flot af dem.  
Laugsledelsen udforskede den 
nordlige del af vort skønne land på 
hver deres måde, og det blev til 



aftenens spejdersang, Fra Gedser til 
Skagen. 
Journalist Jensenius Barfoed var 
som ung, journalist i Aalborg og 
skrev under pseudonymet 
Ærbødigst. Skagen og sommer 
hænger sammen, man siger Skagen 
og tænker straks, Ancher, Kröyer, 
Drachmann. Kröyer malede Hip, 
hip, hurra, Drachmann, da lød det 
”Drak man? Ja gu’ drak man”. Han 
var en livsnyder og lavede ædel 
kunst. Den vemodige Skagenssang 
var næste valg. 
Højere end Skagen kunne laugs-
ledelsen ikke komme. Med frisk 
vind, sol og småkrusninger på 
vandet, måtte de simpelthen sætte 
sig og nyde det Glitrende hav. De 
erindrede visemageren Inger 
Lauridsen og vi kom ikke komme 
udenom Hybenrosen. 
Sommerferieturen i Nordjylland 
sluttede med cyklisten Vita i 
spidsen og gik naturligt gennem 
Han Herred med Sangen om Han 
Herred. 
Blandt sangerlaugets medlemmer 
var der et ønske om også at komme 
på østkysten, så en laugsbror for-
talte om Sæbys fortræffeligheder. 
Byen er kendt for sine forfattere. 
bl.a. har Harald Bergstedt skrevet 
Se en lærkerede og Solen er så rød 
mor. Til afslutning og tak for en 
dejlig og spændende sæson: Nu er 
jord og himmel stille. 
Efter sommerferien indleder vi den 
ny sæson med Laugsting den 3. 
september. 
  

 
 

SANGERLAUGET 
… har desværre haft et mindre 
frafald af sangglade medlemmer på 
det seneste. Derfor vil vi meget 
gerne have nye stemmer, der 
absolut ikke behøver at være 
hverken heltetenorer eller opera-
divaer! Vort repertoire er ganske 
bredt, tonen er munter og samværet 
hyggeligt. 
Gi' en af os et ring og hør nærmere 
- du kan finde os på side 29 i 
Medlemsfortegnelsen – vi glæder os 
til at høre fra jer. 

Med sangglad hilsen, 
Laugsledelsen. 
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Jørn Agerhus sov stille ind den 12. 
maj 2014. 
Det var med stor sorg vi i 1. Sct. 
Georgs Gilde modtog beskeden 
herom. 
Jørn var i mange år en markant 
gildebror i Aalborg. 
Han blev optaget i 1976, blev 
væbner i 1978 og ridder i 1985. 
Jørn startede i 10. gilde, kom efter 
et års tid over i 12. gilde, hvor han 
var i 10 år, indtil han i 1987 kom til 
1. gilde.  
Jørn påtog sig og udførte adskillige 
opgaver i gildet, bl.a. faneherold, 2 
gange gildemester, gildets interna-
tionale medarbejder og gruppe-
leder. Endvidere skrev Jørn 1. 
gildes historie til gildets 60 års 
jubilæum. 

Da jeg startede i gildet, kom jeg i 
Jørns gruppe, og da vi bor tæt på 
hinanden var det naturligt, vi fulg-
tes ad til gruppemøder. For mig var 
det berigende at høre Jørn fortælle 
om gildebevægelsen, og det var 
med til, at jeg følte mig godt 
hjemme i gildet. 
I den seneste periode har jeg også 
været i gruppe med Jørn. I gruppen 
indførte vi et punkt der hed »Hvem 
er jeg«. Når vi mødtes skulle en af 
os fortælle om sit liv. Det var en 
yderst spændende beretning Jørn 
kom med. Det var blandt andet om 
kaffevogne i Aalborg og det at være 
spejder under krigen. Jørn var en 
god fortæller. 
Vore tanker går her i denne svære 
stund til familien. Jørn vil her, som 
i Sct. Georgs Gilderne, blive savnet. 

Æret være Jørns minde. 
Peter Jensen, Gildemester,  

1. Sct. Georgs Gilde. 
 

 

Tove Bisgaard sov stille ind den 1. 
juli 2014, i sit hjem på Skovlykke 
11, Aallborg SØ. 
Tove var KFUK spejder og blev 
optaget i 2. Sct. Georgs Gilde i 
1999. Tove var meget glad for at 
være i gildet og for at deltage i 
gildets arbejde, - særlig gruppe-
arbejdet deltog hun aktivt i. 
Tove elskede at synge, og var en 
meget aktiv pige i Sangerlauget. 



Toves store glæde, var at samle 
børn, børnebørn og venner om-
kring sig, et skattet sted var hendes 
sommerhus i Tranum, hvor der var 
plads til alle. Tove boede det meste 
af sommeren i sommerhuset. 
Det afspejlede sig ved hendes 
begravelse, hvor Toves yndlings-
sang, »Åbent landskab« blev sunget 
af Erik Grip - på bånd. 
Tove blev 78 år. 
Æret være Tove Bisgaards minde. 

Ulla Væver, 
gildemester 2. Sct. Georgs Gilde. 
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VI SKAL HUSKE AT LEVE I 
NUET  

OG GRIBE DAGEN I DAG –  
I MORGEN KAN DET 

ALLEREDE VÆRE FOR 
SENT. 

 

LYKKEN ER I NUET,  
MEN DET KAN VÆRE 

SVÆRT AT VÆRE I NUET. 
 

AT VÆRE LYKKELIG I 
NUET, 

HANDLER OM AT VÆRE 
TILFREDS MED DET, 

DU HAR LIGE NU. 
Den romerske digter. Horat.

 

 
 
 

 
 

 Aage Schmidt Pedersen. 10 gilde, 
fandt ovenstående annonce i et 

gammelt spejderblad. 
 
 
 
 



FØDSELSDAGE I 
SEPTEMBER: 

Dato:                                Gilde: 
01. Ingrid Strandsbjerg Kristensen      6. 
02. Sven Orla Rasmussen,75 år 7. 
03. Svend Erik Jensen                  1. 
04. Else Søe Lysgaard                 11. 
06. Hanne Skavenborg, 70 år    6. 
06. Per Nielsen             12. 
08. Julie Friis                              11. 
08. Inge Vestergaard           11. 
09. Kiss Messmann, 80 år          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,                           11. 
20. Kirsten Larsen Holm              9. 
21. Jørgen Orlien                          6. 
22. Svend Harald Jensen               1. 
23. Anni Andersen                     12. 
24. Thomas Jensen                       8. 
25. Lise Baadsgaard                    11. 
26. Jørgen Christensen                 1. 
26. Kurt Keldorff, 70 år              7.        
30. Ulla Toftild                           11. 
30. Bente Møller Nielsen            11. 
 

 
 

    DET SKER I 
SEPTEMBER: 

Dato:                                     Gilde: 
04. Gildemestermøde               SGL 
04. Udv.ledelsesmøde                   9. 
08. Udv. gildeledelsesmøde           1. 
09. Gildemøde                              8. 
10. Gildehal                                11. 
11. Høstgildehal                           6. 
11. Gildehal             Fjerritslevgildet 
13. Høstmarked                            9. 
14. Tur i Myrhøj Plantage  Stifinder 
15. Gildemøde                              2. 
16. Gildemøde                            10.  
17. Dragegildehal                          1. 
18. Gildemøde                              5. 
22. Gildemøde                              7. 
23. Gildehal                                  9. 
24. Høstgildehal                         12. 
 

 
 

JUBILÆER 
Den 23. september har 

Bente Hammer Thomsen, 
6. gilde: 50 års jubilæum, og 

den 25. september har 
Jørgen Mølgaard, 7. gilde: 

50 års jubilæum. 
 
 

JUBILARERNE OG FØDSELARERNE 
ØNSKES ET STORT TIL LYKKE. 



Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
 

Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

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

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

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

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen, 

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

 

Distriktets Internationale Sekr. 
Pt. Ubesat. 

 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Preben Nielsen, Møgelbjergvej 26, 

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

 
 

 
 

 

Redaktør: 

Erik S. Messmann, Græsvangen 20, 
9800 Hjørring.  Tlf.: 8819 5030. 

Mobil: 2241 1840 
e-mail: messmann@stofanet.dk 

 

Distriktets webmaster: 
Per Sander, Tingvej 50, 

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

 

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

 

Distribution af Gildeposten: 
SGK Lis Andersen, 

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

 

Annoncer: 
Henvendelse til redaktøren. 

 

Deadline for oktober 2014: 
lørdag den 20. september 2014 

kl. 18.00. 
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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


