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STIFINDER
 
 
 
 
 

SSØNDAG DEN 13. OKTOBER 2013 skal vi vandre i   
DEN JYSKE SKOVHAVE. 

 

I Skørping by køres mod Arden ad Møldrupvej. Ind-
gangen til Den Jyske Skovhave er let kendelig, idet 
den har en rødmalet japansk inspireret portal. 
Bagved ligger P-pladsen, hvor vi mødes kl. 11.30. 
HUSK! Fornuftigt fodtøj og påklædning. Medbring 
frokost/drikkevarer (kaffe/the evt. kage), som nydes, 
når vi vender tilbage til P-pladsen.  
I skovhaven er der siden 1890 og frem til i dag 
plantet over 150 forskellige træer og buske fra store 
dele af den nordlige halvkugle. Vi kan således 
foretage en botanisk »rundrejse«, hvor vi inden for 
få skridt kan føres fra Nordamerika til Serbien eller 
Japan. Fra 1940-erne og næsten 30 år frem var det 
statsskovrider Jens Hvass, der videreførte arbejdet 
med at plante fremmedartede træer og buske. 

Næste Stifindertur er søndag den 24. november kl. 
13.00 i Hammer Bakker. 

 

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
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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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Den 29. – 30. november og 1. december  
afholder 2. gilde tombola. 

 

I år skal vi prøve noget nyt fordi Tombolaen foregår på 
NORDKRAFT. 

 

Vi håber mange gildebrødre vil lægge vejen forbi.  
Her kan I både vinde fine præmier og samtidigt  

støtte lokalt socialt arbejde. 
 

Hilsen 2. Sct. Georgs Gilde. 
 
 
 
 
 
 

Nytårskur 2014 
 

Afholdes lørdag den 11. januar 2014 i Hasseris Kirkecenter, 
hvor 11. gilde står for arrangementet. 

 

Der følger nærmere i næste nummer af Gildeposten,  
men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

Med gildehilsen, 11. Sct. Georgs Gilde i Aalborg.  
 
 
 
 
 

HUSK 
 

  LØRDAG DEN 23. NOVEMBER 2013, 
 

AFHOLDER 11. GILDE  
JULEMARKED I AALBORG KLOSTER. 

 

MANGE GILDEHILSENER  
11. SCT. GEORGS GILDE. 
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1. Gilde. 
 

21. august var der fællesgildehal 
sammen med 2. gilde. Frilufts-
gildehal. Man havde valgt Spejder-
gården i Hasseris som sted for ar-
rangementet. På den store vide 
plads ved siden af Spejderborgen 
var gildehallen etableret. SYN-
LIGHED var det første der slog 
mig. Et lystigt bål brændte inde i 
bålhytten da herolden kaldte til 
Gildehal. 
Gildemester FRU Rasmussen førte 
os i sin gildemestertale tilbage til 
»Skøn var min barndoms egn«. En 
beskrivelse af en tur med skolen. 
(En skole med en meget avanceret 
pædagogik). Meget malende be-
skrev Lillian turen omkring Kalø, 
Kalø Vig og Kalø Slotsruin. Også 
havnen i Nappedam og flere spæn-
dende huse og kirker blev beskre-
vet. Også det forhold, at Kalø var 
tyskejet indtil den danske stat over-
tog det i 1945. 
Gildemester HR. Rasmussen holdt 
5 min. Sct. Georg. Med sit altid po-
sitive livssyn havde han let ved at 
beskrive den forgangne sommer.  
Med flot vejr, med pasning af en 
meget velopdragen hund og ikke 
mindst hans deltagelse i en spejder- 

 
 

lejr på Houens Odde. Sammen med 
andre gildebrødre fra Aalborg løste 
de en opgave på fineste gildevis, 
(beskrevet i forrige nr. af Gildepo-
sten). Desværre var såvel gilde-
mestertalen som 5 min. Sct. Georg 
oppe mod stærk konkurrence fra en 
kraftig trafikstøj fra den nærliggen-
de »Bygaden«. Det var synd for 
begge indlæg. 
Eftergildehallen foregik inde i selve 
Spejdergården. Man finder en plads 
og spiser sin medbragte mad. Syn-
ger de omdelte sange og nyder kaf-
fe og kage. Får snakket med dem, 
som man nu er havnet sammen 
med.Afslutningen var meget 
stemnings-fuld. Udenfor i kreds 
rundt om syv fakler. Med 
augustmørket kommer den helt 
rette stemning sammen med »Nu er 
Jord og Himmel stille«. 
 
I september har vi sædvanligvis 
Dragegildehal. Den er i år flyttet til 
november. Så det var September-
gildehal, eller Efterårsgildehal.  
Det var en fyldt gildehal med et 
næsten fuldtalligt 1. gilde og 18 
gæster, der lyttede til Gildemester 
Reinhardt Rasmussen. Først hans 
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tale til aftenens 40 års jubilar, Bent 
Ove Holm, med overrækkelse af 
gildets gave, så gildemestertalen. 
Efterår – om at sanke forråd og 
ikke mindst en meget levende 
beskrivelse af, hvordan man i efter-
krigsårene skar tørv i mosen. Det 
var hårdt arbejde både for de 
voksne, men også for de børn, der 
helt naturligt var med til dette 
arbejde. Hvordan fik man ellers 
varmen i de lange vinteraftener? 
5. min. Sct. Georg var lagt i hæn-
derne på Peter Thygesen. Han tog 
udgangspunkt i J. O. Krags »Man 
har et standpunkt til man tager et 
nyt«. Fortalte om hvordan Hanne 
og ham selv har truffet den beslut-
ning efter mange år, at forlade 
Nordjylland til fordel for Haders-
lev. Efter gildehallen var Hans Jørn 
Husum vært ved et glas hvidvin. 
Dette i forbindelse med hans 75 års 
fødselsdag i august. 
Eftergildehallen bar præg af afte-
nens jubilæum. Med gæster helt fra 
Præstø og Sæby og fra ikke mindre 
end syv Aalborggilder, var der en 
sand strøm af taler og gaver. En 
fantastisk aften for jubilaren.   
Kommende arrangementer er gilde-
mødet den 24. oktober, hvor vi skal 
besøge Reno Nord og så Drage-
gildehal den 13. november, hvor ny 
Drageridder Niels Erik Frank, 8. 
Gilde afløser Jørgen Bøgh Nielsen, 
10. Gilde. 

 
- o 0 o – 

 

2. Gilde. 

Den 21. august afholdt vi, sammen 
med 1. gilde, den traditionsrige 
friluftsgildehal. I år blev den holdt i 
Spejdergården, som var et rigtigt 
dejligt sted til dette formål – tæt på 
byen med mulighed for at komme 
der med bus og samtidig føltes det 
ude i naturen i fred og ro.  
Gildemester Lilian Rasmussen 
holdt gildemestertalen, hvor hun 
fortalte om sin barndoms lærer, 
som havde grundlagt hendes store 
glæde ved naturen. Han kunne 
hurtigt finde årsager til at være 
udendørs, når vejret var godt og det 
at terpe i bøgerne nås nok i dårligt 
vejr. Og så gik vi med Lilian en tur i 
hendes barndoms landskab, gen-
nem landsbyen, over markerne og 
ud i skoven. Fortællingen var så 
levende og malerisk, at vi kunne se 
landskabet for os, høre fuglenes 
sang og dufte høet.  
5. minutters Sct. Georg blev holdt 
af mester Reinhardt Rasmussen fra 
1. gilde, som tog tråden op og 
berettede små episoder fra den 
dejlige sommer, som var ved at 
slutte. Han bad os huske på de små 
glæder i hverdagen og altid se det 
positive i livet.  
Efter indtagelse af vores medbragte 
mad i muntert lag sluttede vi stem-
ningsfuldt af med at synge aften-
sang rundt om en ring af fakler.  
Dejlig aften, hvor selv vejret var 
med os. Der var lun sommeraften 
under gildehallen og regnede en 
smule mens vi spiste mad i huset. 
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Ved aftensangen var det igen tørt, 
så vi må sige, at vi tog afsked med 
sommeren på bedste vis.  
Den 9. oktober mødes 2. gilde til 
gildehal. 
 
 
9. Gilde. 
 

Den 20. august havde 4. gr. 
Arrangeret en fantastisk tur til 
Egholm. Eftermiddagen tilbragte vi 
på festpladsen, hvor vi fejrede 
Hanne Scheving med kagekone og 
fødselsdagssang. Hanne var blevet 
75 år i sommerferien. Efter kaffen 
legede vi diverse sommerlege i den 
dejlige natur. Dagen sluttede på 
shelterpladsen, hvor vi spiste dejlig 
aftensmad tilberedt på bål og grill. 
 
Den 7. september afholdt vi Høst-
marked sammen med 1. gilde i 
Gildeborgens have. Vejret var per-
fekt, og vi havde en rigtig god dag 
sammen.  
Der var mange besøgende og vi fik 
solgt meget. Kl. 13 var der uddeling 
af en donation. Sct. Mariæ Skolens 
Big Band fik 5000 kr., der var 
meget velkomne hos bandet, som 
underholdt os to gange 20 minutter, 
som tak for pengene, og det satte 
yderligere stemningen i vejret.    
Det næste arrangement er gilde-
møde den 23. oktober.  
 

- o 0 o - 
 

10. Gilde. 
 

Friluftsgildehallen den 10. juni, blev 
afholdt i strålende solskin. I sin 
GMtale kom Annie Sperling bl.a. 
ind på, hvor dejligt det er at sidde 
og nyde lyden af fuglestemmer, 
lugten af bål, fornemmelsen af vind 
og ikke mindst samhørigheden i 
gildet. 
Vi hørte om Sct. Hans, hvilken 
betydning det havde førhen, om 
Valborgaften, en tradition som nu 
er uddød. Mange steder i landet 
sang man majsang, der handlede 
om frugtbarhed i stald og stuer. I 
forbindelse med kristendommens 
indførelse fik kirken ændret de 
hedenske skikke, så festerne kunne 
fortsætte, men nu i et kristent skær. 
Sct. Hans blev indført som en hyl-
dest til Johannes døberens fødsels-
dag. Som de gode kræfter er på fær-
de, så er også de onde ude. Hekse-
ne flyver til Bloksbjerg eller 
Hekkenfeldt.  
Drachmanns midsommervise er en 
meget stærk kærlighedssang til 
vores land, en sang der taler til os 
alle om at bekæmpe den indre heks, 
en sang, der opfordrer os til sam-
menhold og kamp imod ufred og 
tvist. 
Denne aften fejrede vi også to 40-
års jubilarer – Janne og Niels Voss 
Hansen. Annie udtrykte til begge, 
hvor utrolig gode de hver især, på 
deres felt er, og har været i gildet - 
Janne, som altid er beredt til at yde 
og give gode råd. Som gildets 
webmaster har hun skabt landets 
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flotteste gildehjemmeside, og Niels, 
der med sit rolige, easy-going-væsen 
har påtaget sig mange opgaver som 
ordstyrer ved mange gildeting, og 
som medarrangør af mange gode 
ture, til bl.a. Øksedal, Ll.Vildmose 
og Frederikshavn.  
 
 

Vores fødselsdagsgildehal den 22. 
august blev indledt med vor tids 
store visesanger Kim Larsens for-
tolkning af »Det var en lørdag 
aften«.  
Efter at have budt velkommen, 
sagde GM Annie Sperling, at vi for 
at forstå nutiden, er det vigtigt vi 
kender fortiden, - og dette var 
aftenens røde tråd. Gennem alle 
tider har nyhedsformidling, politik 
og skandaler været godt stof og 
gerne serveret med lidt bid i. I 
middelalderen blev der fremført 
sange, ofte om platonisk kærlighed 
til bortgifte fruer. Nogle ændrede 
historierne ved at antyde komplot 
mod siddende herskere, eller ved at 
sætte lus i skindpelsen til egen 
vinding. Ebbe Kløvedal Reich 
beskriver sådan et hændelsesforløb 
i »Festen for Sct. Cecilie«. At bruge 
sangen politisk kender vi fra 
alsangen under krigen og fra 
Estland, hvor de store sangfester i 
Tallinn var med til at understøtte 
esternes frihedskamp.  
Gildemestertalen blev overladt til 
Aage Schmidt Pedersen, som gen-
nem lang tid har skrevet sin slægts 
historie. Aages ældste bror blev 
FDF’er i 1923, næstældste bror blev 
KFUM-spejder i 1930. Familien 

flyttede til Silkeborg i 1932 og i 
1936 blev Aage ulveunge. Familie-
krøniken kom hurtigt til at fylde en 
stor del, og den måtte derfor op-
deles i spejdertid 1932-1973, fordi 
det også kom til at omhandle Aages 
kone og datters tid som blå 
spejdere i Nørresundby.  
Det blev til bogen »Spejdertid 
1932-1945«, støttet af et utal af fo-
tos fra den tid, og det er under den 
titel den findes på museer, lokal-
arkiv, korpsarkiv samt på Silkeborg 
Gruppens hjemmeside på nettet. 
Under arbejdet med bogen stødte 
Aage på et billede, som stammede 
fra hans brors optagelse i Sct. 
Georgs Gildet i Silkeborg i 1940-
41. For at finde ud af hvem gilde-
mesteren var, blev GM i Silkeborg 
kontaktet. Han er også leder af 
Spejder-museet og ville gerne ha’ et 
besøg, for de vidste ikke ret meget 
om de grønne spejdere i byen fra de 
år. Det blev den første kontakt med 
spejderne i Silkeborg efter mere end 
50 år. Aage Schmidt Pedersen har 
lagt et utal af timer og arbejde i at 
skrive spejdernes historie, og der 
kan henvises til et link, hvis man vil 
se bogen »Spejderliv 1932-1945  på 
internettet. Stor tak til Aage. 
Gildeloven blev læst af Anne-Lise 
Mølgaard og i Merete Breums 5 
min. Sct. Georg, havde hun »skre-
vet et brev til 10. gilde« hvori hun 
fortalte om sin opvækst, hvordan 
hun - som var født på Frede-
riksberg - kom til Nordjylland sam-
men med Leif og blev optaget i 10. 
gilde. 
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Ved udgangen af gildehallen hørte 
vi »We'll meet again« i Kim Larsens 
oversættelse.  
 
Det Danske Spejderkorps afholdt 
den første korpslejr i Danmark i juli 
1913 ved Kalø Vig på Mols. 
100 år efter valgte vi i 10. gilde at 
holde gilde-weekend i Nationalpark 
Mols Bjerge, med overnatning på 
Rønde Vandrerhjem, med udsigt 
over Kalø Vig. 
Den 6. september kørte 17 gilde-
brødre til Mols. Allerede kort efter 
ankomsten kl. 16.00, gik turen til 
den 102 meter høje Bavnehøj, med 
den flotteste udsigt over hele 
området ved Kalø Vig. 
Herefter gik vi til Bregnet Kirke der 
er smukt udsmykket af kunstneren 
Arne Haugen Sørensen. Turen 
hjem gik via Kalø Gods, Jagtslottet 
og Karlsladen. En meget smuk tur i 
dejligt sensommervejr, som varede 
hele weekenden. 
Lørdag morgen var vi på rundtur i 
den del af Nationalparken, der er 
»Molbolandet«. 
Vi gik op ad flere Bavnehøje, som 
alle har udsigt over Mols, den ene 
smukkere end den anden. Vi så 
Poskær Stenhus, som er en af de 
bedst bevarede runddysser i Dan-
mark. Vi var inde i Knebel Kirke, 
fra 1175, med Bjørn Nørgaards 
alterstykke fra 1999.  
Besøg på General Ryes Skanse, som 
havde stor betydning i Treårskrigen 
mod tyskerne i 1848-50.  
Fra toppen får man et godt indtryk 
af, hvor svært det ville have været at 

indtage skansen ad den smalle 
landforbindelse fra nord. Bengt L. 
Christensen fortalte om General 
Rye, om rytterslaget ved Vejby Bak-
ke, befæstningen af Rønde 1849 og 
skanserne på Helgenæs.  
Efter Helgenæs gik turen til Tog-
gerbo Spejdercenter, som er Dan-
marks eneste »Bjerg-spejdercenter«. 
Fra centeret er der en skøn udsigt 
over Ebeltoft og grunden ligger i et 
kuperet terræn. Den medbragte 
frokost blev indtaget ved besøgs-
center Øvre Strandkær. 
Efter frokosten gik vi en tur på den 
Italienske Sti, hvor Annie Sperling 
fortalte om flora og fauna. 
Senere kørte vi forbi Møllerup 
Gods, hvor Annie genopfriskede 
vores børnelærdom om Marsk Stig 
og kongemordet i Finderup lade. 
Inden hjemturen nød vi udsigten 
over Kalø Vig tæt på Kaløskovene, 
hvor den første korpslejr i 1913 
blev afholdt.  
Søndag gik turen bl.a. til »Jern-
hatten«, som er en bakke, der ligger 
umiddelbart op af Djurslands øst-
kyst, midt mellem Ebeltoft og 
Grenå. Fra det højeste punkt, 49 m, 
har man en meget flot udsigt over 
Kattegat og øen Hjelm. 
Turen sluttede i Grenå, hvor Jørgen 
Bøgh Nielsen fortalte om sin barn-
domsby. 
Denne tur kunne ikke være blevet 
til noget uden Edith og Bjørn 
Mathiassens fantastiske forarbejde, 
research og skriftlige materiale. 
Vi siger tusind tak til Edith og 
Bjørn for en uforglemmelig tur. 
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10. gildes ældste gildebror Hans Dahl 
Foto: Bengt L. Christensen. 

 
Den 16. september besøgte vi 

 
Heden Vingård, 

hvor Hans Magnussen fortalte, at 
han for tiden har 1000 stokke, der 
dyrkes 14 forskellige druesorter, 
hvoraf Rondo er den primære til 
fremstilling af rød- og rosévin, og  
 
Madeleine Angevine til hvidvin. Vi 
var inde i vineriet, hvor forarbejd-
ningen af druerne, fra høst til  

 
vinkælder, blev gennemgået. Der 
blev afsluttet med smagning af to 
vine, mens Hans fortalte om starten 
i 1993 og op til i dag. En rigtig fin 
aften.  
Næste arrangement er gildehal den 
22. oktober. 
 

 
 
 
 

 
11. Gilde. 
 

Vores første møde efter sommer-
ferien, var et besøg i »Top Karens 
hus« i Rebild den 19. august. Vi var 
40 i alt, inkl. 11 ledsagere der 
mødtes en dejlig augustaften i 
Rebild og startede med en kort 

9



gåtur i bakkerne, inden vi skulle 
indenfor til et dejligt måltid mad. 
Efter spisningen fortalte værten, 
der er oldebarn af »Top Karen« om 
stedets historie. 
Han indledte med at gøre os 
opmærksom på, at stedet allerede 
ca. år 120 f.Kr., var samlingssted 
for de ca. 50.000 cimbrere, der 
samledes i Rebild bakker inden de 
drog sydpå, for at kæmpe mod 
Romerne, og tilmed, i forening med 
andre, formåede at ryste det kæm-
pemæssige Romerrige. 
Historien om »Top Karen«, starter i 
1843, da Marie Andersen, som hun 
hed, blev født i Rebild. Hun blev 
senere gift med Jens Smed og fik 9 
børn. Huset er bygget i 1875 af de 
forhåndenværende materialer, nem-
lig træ fra skoven, sten og græs fra 
marken. 
Omkring 1910 opstod tanken om 
en nationalpark i Rebild, hjulpet 
godt på vej af dansk-amerikaneren 
Max Henius, der købte jord af 
bønderne i Rebild. 
I 1912 afholdtes den første 
Rebildfest og her så »Top Karen« 
en mulighed for at tjene penge, 
først ved at sælge kogende vand, så 
gæsterne kunne få kaffe, siden blev 
stedet et egentlig traktørsted. 
Stedet har haft besøg af mange 
prominente gæster, Kong Christian 
X besøgte stedet hvert år, Dron-
ning Margrethe og prins Henrik har 
været på besøg, ligesom 3 senere 
amerikanske præsidenter, Bush, 
Reagan og Nixon! 

»Top Karen« døde i 1930, og huset 
blev derefter ikke anvendt særlig 
meget. For 12 år siden lod den 
nuværende vært huset renovere og 
har siden drevet traktørstedet. 
Vi havde en hyggelig aften, både 
inden- og udendørs, inden vi 
sluttede med at synge »Nu er Jord 
og Himmel stille», hvorefter vi 
kørte tilbage til Aalborg. 
Vores gildehal den 12. september 
var endnu engang en af dem, hvor 
man går beriget hjem. 
Gildemester Allis Bartolin tog i sin 
gildemestertale udgangspunkt i den 
danske sommer, der netop i år, har 
vist sig fra sin allerbedste side. Allis 
talte om noget af det mest uanselige 
i vores natur, nemlig græsset.  
Allis havde truffet en professor i 
græsarter og kunne oplyse os om, at 
der er 234 forskellige græsarter i 
Danmark, det er der ikke mange af 
os, der tænker over, når vi færdes i 
naturen. En dejlig tale om at gøre 
det undseelige anseeligt! 
Efter gildemestertalen var det Bodil 
Ramsgaards tur til at holde 5.min. 
Sct. Georg og Bodil havde valgt, at 
fortælle om og delvis læse et indlæg 
op, der var skrevet af et af hendes 
børnebørn. Den unge pige havde 
siden sine første skoleår døjet med 
svære problemer i form af depres-
sioner med mange tunge tanker og 
svære stunder. Hun havde dog 
formået at tage en Hf. eksamen og 
blive optaget på en uddannelse, for 
igen at blive ramt af sine dæmoner 
og blive tvunget til at opgive sin 
uddannelse, efter hun havde fået 

10



diagnosen ADHD og havde valgt at 
være åben om det. Det var et 
indlæg, der virkelig gjorde indtryk 
på os alle i gildehallen. Det var 
dejligt, at Bodil kunne slutte sit 
indlæg med at berette om, at den 
unge pige nu var kommet ud i lyset 
igen og havde fået et godt arbejde 
og en god tilværelse.  
Herefter skulle vi fejre Lise 
Baadsgaard, der havde 25 års jubi-
læum. Allis fortalte i sin tale om 
Lises spejdertid og hendes vej til 
gildebevægelsen. Lise er 2. genera-
tions gildebror, men som Lise selv 
gjorde os opmærksom på i sin tak-
ketale ved eftergildehallen, hverken 
hendes forældre eller hendes søster 
var så heldige at opnå 25 års 
gildejubilæum. 
Den dejlige gildehal blev som 
vanligt fulgt op af en hyggelig efter-
gildehal med mange taler, sange og 
hyggesnak. 
Vores næste arrangement er gilde-
mødet den 8. oktober. 
 

 

 
Sangerlauget 

 

En ny sæson i Sangerlauget startede 
den 4. september med de sædvan-
lige sange »Musik skal der til…« og 
månedssangen for september. 
Så tog vi hul på den mere alvorlige 
del af aftenen, nemlig Laugstinget, 
som blev afviklet i god ro og orden 
og personerne på de 3 ledelses-
poster blev genvalgt.  
Kaffepausen efterfulgtes af sæson-
ens første ønskekoncert.  
Første nummer blev en spejder-
sang, »Bakke ned og bakke op«, 
hvor Arne sluttede med at synge sit 
eget sidste vers fra krigens tid. 
Ellers var resten af aftenen en 
kavalkade af glade melodier, lige fra 
»Jeg går og finder solskin« over »Vi 
er venner rundt om bålet«, »Hyben-
rosen«, »Vilja« og mange flere, til et 
fint sidste valg »En enkel sang om 
frihed«. 
En god aften afsluttedes med 
»Natten er så stille«. 
Den 2. oktober mødes vi atter til 
sangaften i Gildeborgen. 
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Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
Pr. 16.09.2013 

 

Tlf.nr. ændring: 
1. gilde: Ernst Thygesen 

Tlf. 8838 3488. 
 

Udmeldelse: 
7. gilde: Niels Jessen.  

Pr. 21.08.2013. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fejl i den nye medlemsfortegnelse -  

mailadresse 
9. gilde: Bente Guldfelt 

benteguldfelt@gmail.com 
 

Fejl i oversigt over gildeledelser: 
Spejderkontakt  

1. gilde: Hans Jørn Husum
 

 

 

Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 1. oktober 2013 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (5)       (5) 
1. 26 19 7 0 26 
2. 29 15 13 0 28 
5. 17 11 6 0 17 
6. 31 12 19 0 31 
7. 20 6 12 1 19 
8. 32 8 21 3 32 
9. 27 18 7 2 27 
10. 35 22 12 0 34 
11. 43 25 17 1 43 
12. 24 8 10 6 24 

I alt 284 144 124 13 281 
 

Medlemsrapport. 
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FREDSLYSET FRA BETLEHEM 
 

føres op i Aalborg Klosterkirke 
 

ONSDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 16.30. 
 

Yderligere oplysninger om program m.m., 
bringes i novemberudgaven af Gildeposten. 

 

 

FREDSLYSET FRA BETLEHEM
føres op i Aalborg Klosterkirke

ONSDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 16.30.

Yderligere oplysninger om program m.m.,
bringes i novemberudgaven af Gildeposten.
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster  
2013/2014 

(Rev. september 2013 pga. ændret spejderkontakt i 1. gilde.) 
 
Gilde Gilde- 

mester 
Gilde- 
kansler 

Gildeskat  
Mester 

GIM Spejder- 
Kontakt 

Web- 
master 

1.    Reinhardt 
Rasmussen 

Henning 
Nielsen 

Jørgen 
Christensen 

Bent Ove  
Holm 

Hans J. 
Husum 

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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FØDSELSDAGE I 
OKTOBER 

Dato:               Gilde: 
02.  Gerhard Posselt                     6. 
05.  Henny Brandt                      11. 
05.  Birte Nordentoft                  11. 
06.  Anne-Mette Jensen                2. 
07.  Jette Jensen                          12. 
11.  Robert Madsen                    10.       
12.  Else Marie (Mie) Holmsberg  6. 
12.  Nete Vejby Thomsen           11. 
13.  Carl Emil Heidemann,      1. 
16.  Ole Max Müller                     5. 
16.  Finn Bramsen, 60 år            1. 
18.  Lisbeth Wågensø                 11. 
19.  Anne-Lise Østgaard               9. 
22.  Allan Thrysøe                      12. 
23.  Bodil Vestergaard                  2. 
24.  Annette Schou Christensen  12. 
28.  Hanne Høyer                         9. 
29.  Jens-Wilfred Christensen       8. 
29.  Jytta Møller Graae, 70 år        9. 
31.  Grethe Thuen                      11. 
 
 

DET SKER I OKTOBER 
 
 

Dato:                                     Gilde: 
02. Sangaften               Sangerlauget 
07. Gildemøde                              6. 
08. Gildemøde                            11. 
09. Gildehal                                  2. 
10 Gildemøde         Fjerritslevgildet 
13. Den Jyske Skovhave     Stifinder 
15. Gildehal                                  7. 
21. Gildehal                                  5. 
22. Gilderådsmøde                       6. 
22. Gildehal                                10.  
23. Gildemøde                              9.               
24. Gildemøde                              1. 
24. Gildehal                                  8. 
26. Fødselsdagsgildehal               12. 
31. Andespil                                 7. 
 

JUBILÆUM 

Den 12. oktober har 
Tove Müller, 2. gilde 

65 års jubilæum. 
 
 

 

…SÅ BLEV DET EFTERÅR! 
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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, 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 november: 
torsdag den 17. oktober 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




