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STIFINDER
 
 
 
 

SSøndag den 24. november 2013, kl. 13.00. 
Årets sidste Stifindertur er en tur i Hammer Bakker. 
Kørselsvejledning: Kør til Vodskov Kirke og tag vejen 
Gennem Bakkerne (2. afkørsel i rundkørslen, når I 

kommer fra Vodskov Kirkevej)- kør derefter 2,2 km til 
P-pladsen på højre hånd. Beregn ca. en ½ times kørsel 

fra Aalborg.  
Turen går gennem et let til 
kuperet terræn og varer ca. 
1½ til 2 timer, alt efter om 
vi tager den blå rute 
omkring Rytter-plantagen 
eller den røde rute omkring 
Hestedalen. 
Husk! Fornuftig påklæd-
ning/fodtøj samt efter-
dagskaffe/te, som indtages 
undervejs. 

Næste Stifindertur er søndag den 26. januar 2014, kl. 13.00 
Østerådalens nordligste del. 

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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SCT. GEORGS GILDERNES FREDSLYS 

er et lys for fred på Jorden 
et lys for fællesskab 

et lys for forståelse og tolerance  
et lys for fred og venskab 

et lys for nødlidende og ensomme 
et lys for aktivt hjælpende 

en gave som skal lyse op i adventstiden 
en gave til dig, så du kan tænde et lys  

til glæde for andre. 
 
 

Sct. Georgs Gilderne fører Fredslyset fra Betlehem op i  
Aalborg Klosterkirke 

 

ONSDAG DEN 27. NOVEMBER 2013 KL. 16.30. 
 

Alle er velkommen til at komme og lytte til  
pastor Hans Jacob Hansens andagt om lyset  

og lytte til Grønlænderkoret IKERASAK  
 

Medbring gerne en flagermus- eller anden lygte så du kan tage 
flammen fra Fredslyset med dig hjem. 

 

Mange gildehilsener, 
Bent Ove Holm, GIM 1. Sct. Georgs Gilde.
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EFTERLYSNING 
Vi er nogle gildebrødre fra 5,- og 8. gilde der spiller volleyball. Det har vi 
efterhånden gjort i mange år, men vi er ved at være for få til at stille hold, så vi 
vil ad denne vej prøve at tilbyde pladser til nye spillere m/k. I vinterhalvåret 
spiller vi volleyball hver onsdag fra kl. 17.00 til kl. 18,30 i gymnastiksalen på 
Østerbro Skole i Aalborg. Så kære m/k-gildebrødre: KOM og PRØV. Det er 
en god og fornøjelig måde at få rørt sig på, komme i god form, holde sig i gang 
og tilmed tabe både pusten OG et par pund! Samtidig kan du få dig en god snak 
med gildebrødre, som du måske ikke ser så meget til i det daglige. Ring eller 
skriv til undertegnede og hør mere om denne fælles aktivitet. 

De venligste gildehilsener, Ole Max Müller, 5. gilde. 
Tlf. 9825 6572 – mail: omm@dlgmail.dk 

 

  

Nytårskur 2014 
afholdes lørdag den 11. januar 2014 kl. 13-16 i Hasseris Kirkecenter. 

Det er 11. gilde der står for arrangementet der bl.a. består af  
frokostbuffet, kaffe/te og underholdning med sang og musik.. 

Stadsgildet uddeler Sct. Georgs Prisen og donationer. 
Pris (eksklusiv drikkevarer) er 125 kr. pr person. 

Der følger nærmere i november/december udgaven af Gildeposten. 
MEN - sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

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

Den 17. september havde vi besøg 
af Inge Pedersen, som var »tysker-
tøs«, forstået på den måde, at hen-
des mor, i en meget ung alder, 
forelskede sig i en lige så ung tysk 
soldat.  
Inge var datter af dette forhold og 
vi hørte om, hvordan man dengang 
behandlede ugifte mødre og i dette 
tilfælde særligt med en tysk far.  
Vi hørte også om en bedstefar, som 
i den grad havde stået ved datterens 
side. Derigennem havde han afvær-
get vanære og de andre forfærdelige 
ting som skete for kvinder med 
forbindelse med og kærlighedsfor-
hold til tyskerne og børn af disse 
forbindelser.  
Inges far blev meldt omkommet 
under krigen. Moderen giftede sig, 
men ægteskabet blev ikke lykkeligt. 
Hun længtes livslangt efter sin 
ungdoms kærlighed.  
Faderen overleverede krigen og 
Inge fandt ham og mødte ham. Et 
møde som svarede på mange 
spørgsmål. 
Det var en aften i gildet, hvor 
mange meninger blev vendt om og  
 

 

 

 
mange sandheder fik vendt vrangen 
ud - hjertevarmt og viist. 
Vi har gildemøde den 11. november 
og tombola i Nordkraft den 29., 30. 
november og 1. december 2013. 
 
Den 9. oktober holdt vi Sct. Georgs 
efterårsgildehal, og traditionen tro 
holdt en tidligere gildemester, Han-
ne Thygesen, gildemestertalen, hvor 
hun fortalte om sin og Peter store 
beslutning om at flytte til 
Sønderjylland. En beslutning, som 
for få år siden ville have været 
utænkelig. Man har et standpunkt til 
man tager et nyt, sagde en tidligere 
statsminister og det havde Hanne 
måttet sande.  
Hun beskrev beslutningsprocessen 
som stenen, hvor der til stadighed 
blev dryppet vand i. Til sidst er den 
hul og ligesom den runde slebne 
sten føltes beslutningen om flytning 
rigtig og ikke så svær. Hanne slut-
tede med et citat af Søren Kierke-
gaard: »At vove er at tabe fodfæste 
en kort stund. Ikke at vove er at 
tabe sig selv«. Vi sender Hanne og 
Peter mange ønsker om et godt liv i 
det Sønderjyske.  
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Anne-Marie Hansen holdt 5 min. 
Sct. Georg over sloganet fra firmaet 
Call-me: Tal ordentligt. Der blev 
beskrevet mange eksempler fra 
hverdagslivet, hvor vi kan gøre 
hverdagen lysere for andre bare ved 
at tale ordentligt og høfligt til hin-
anden.  
Vi fejrede også Tove Müllers 65 års 
jubilæum med taler og sang. En 
dejlig og festlig aften.  
Næste arrangement er gildemødet 
den 11. november. 
 
6. Gilde. 
 

Den 10. september havde vi gilde-
hal og gildemester Jørgen Orlien 
holdt en spændende tale om sam-
menhold og dets betydning i mange 
forhold.  I familien, i politik og for-
eninger og ikke mindst i gilde-
bevægelsen. Dette gode sammen-
hold mærker vi utrolig meget i 
vores eget gilde. 
Hanne Skavenborgs 5 minutters 
Sct. Georg havde emnet: Tid. 
Hanne talte om, at vi ofte ikke kan 
forstå, hvor tiden bliver af, og om 
vi bruger vores tid rigtigt. 
I eftergildehallen var Erik Mess-
mann bordleder, hvilket hverv han 
som sædvanligt gjorde festligt. 
Så gik vi ind til kaffen, hvor 
snakken som altid gik godt. Vores 
gildemester meddelte, at der til 
foråret er planlagt en gildetur og at 
der er nedsat et udvalg, som 
arbejder på sagen. Planen er, at 
turen skal gå til Vestjylland. 
Derefter bad Jørgen om en 

tilkendegivelse ved håndsopræk-
ning, hvor mange der vil med, og 
der var stor tilslutning. 
Vi havde besøg af Vibeke Rasmus-
sen fra 10. gilde og Sven Orla Ras-
mussen fra 7 gilde. Sidstnævnte 
solgte andele til 7. gildes andespil. 
Jørgen takkede 1. gruppe for arran-
gementet, og vi sluttede en dejlig 
aften med at synge: »Nu er jord og 
himmel stille«. 
 
Den 7.oktober havde 24 gilde-
brødre en fornøjelig aften med 
auktionarius Trolle Henriksen. Vi 
startede med at synge »En gammel 
spejder kan aldrig glemme«. 
Trolle fortalte lidt fra sin spejdertid 
i Kong Hans og viste os det 
spejdertørklæde han havde brugt i 
10 år fra sidst i fyrrerne, og huskede 
stadig mange navne af lederne fra 
sin ulveunge tid. 
Trolle er udannet elektromekaniker, 
men har haft mange kasketter på i 
tidens løb og aftjente sin værnepligt 
ved søværnet, hvor han var med da 
søværnet på Amalienborg overtog 
vagten ved gardernes 300 års 
jubilæum, da alle gardere skulle med 
til fest.  
Hans far startede auktionerne på 
Nytorv som senere flyttede til 
Vesterå og Borgergade. Under 
krigen var der maximal-priser på 
varerne som det var svært at sælge 
når prisen var fastsat. Trolle 
begyndte at hjælpe sin far i 1959, 
blev auktionarius og senere aukti-
onsleder. Der blev fortalt mange 
anekdoter og hvordan der blev 
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budt ved at nikke, vifte med et kort, 
en hånd eller blot et blink. Det var 
en stor opgave, da balletdanser Ulla 
Poulsens hjem oven på hotel 
Phønix skulle tømmes og sælges 
ved aktion. 
Der var mange der havde genstande 
med Trolle vurderede, der var, et 
sølv cigaretui, sølvske fra 1700 tallet 
altså før Tordenskjold, der var en 
meget smuk sølvkaffekande som 
havde en værdi på flere tusinde kr. 
flere glasting og en lampe. Det er 
det svært at sætte pris på ting fra 
udlandet. 
Trolle besvarede mange spørgsmål 
ved kaffebordet, flere var interes-
seret i at vide hvad man gjorde med 
elfenben, tasker af elefanthud og 
andre ting der var hjembragt inden 
de blev forbudt. H.T. sagde at det 
bedste var at spørge ved Skov og 
Naturstyrelsen men i alle tilfælde 
skal der være dokumentation hvis 
det går i arv, eller bliver foræret 
væk. 
En hyggelig aften sluttede med at vi 
sang »Natten er så stille« 
Næste gildemøde den 6. november. 
  
7. Gilde. 
 

Ved vor gildemøde den 24. septem-
ber, havde vi besøg af Guiseppe 
Gulisano fra Sicilien. Guiseppe er 
dansk gift og taler dansk. 
Helt fra starten af mødet var der 
ved at ske en katastrofe, - der var 
ingen sild og snaps. Hvem kan dog 
glemme den slags? 

Sicilien er på størrelse med 
Danmark (dog uden Sjælland). 
Befolkningen er på ca. 5. millioner, 
og der bor lige så mange andre 
steder i verdenen. Sicilien er Italiens 
kornkammer, og har været en 
autonom region siden 1947-1948. 
Gennem tiden har Sicilien været 
underlagt mange forskellige naboer, 
bl.a. de norske vikinger. 
Frederik Rødskæg var konge af Si-
cilien og kejser i Tyskland. I romer-
tiden var de langt fremme, idet der 
fandtes samtaletoiletter. Vi fik en 
fortælling om de forskellige byer og 
seværdigheder på Sicilien, mens 
kaffen blev drukket, og inden tiden 
var inde til at slutte med »Nu er 
Jord og Himmel stille«. 
 
Det var en lille sluttet kreds, der 
mødtes til efterårets gildehal den 
15. oktober. 
I gildemestertalen fik vi en beret-
ning direkte fra kampzonen i den 
aktivistiske del af den Russisk/ 
Ukrainske feministiske bevægelse, 
om en ung kvinde på 25 år, og 
hendes kamp. 
»Min krop er mit våben: Nogle 
lever for karrieren, andre for 
familien, og nogle få for at ændre 
verden. Revolutionære der vil 
opgive alt for den forandring, de 
ønsker at se i verden«. 
Alexandra Shevchenko er en af de 
sidstnævnte. Alexandra har i den 
grad gjort sig bemærket på den 
internationale scene, hvor nøgne 
kvinder har sat sig op mod religiøse 
mænd og statsledere som Putin og 
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Berlusconi, med provokerende op-
førsel og hånende tilråb.  Aktioner, 
der har vakt vrede, men på den 
mere alvorlige side også har ført til 
både fængslinger, retssager og kid-
napning. I Tyskland venter en 
retssag for demonstrationen hvor 
hun smed tøjet foran Putin, og 
Angela Merkel. Alexandra er 
kompromisløs – vil dø for sin 
indstilling, hun stopper ikke fordi 
andre prøver at skræmme hende. 
Dette er kun en meget lille del ad 
gildemestertalen. 
Kurt Keldorff fortalte - i de 5 min. 
Sct. Georg - om en gammel sang 
fra 1. Aalborg fra 1924, hvor 1. Aal-
borg netop havde eksisteret i 13 år. 
Hvorfor så en sang ved 13 år? 
Sikkert fordi 1. Aalborg netop i 
1924 blev til Jens Bang Trop. I 
sangen er der mange navne, men 
især et var interessant.  
Det viste sig at være en tidligere 
kollegas far. Efterfølgende har det 
vist sig, at faren har været spejder i 
Urban Trop, med i 1. og 3. gilde, 
Spejdernes Hjælpekorps, Bloddo-
norerne og medlem af bestyrelsen i 
L.A.B. (Landsforeningen til Ar-
bejdsløshedens Bekæmpelse). Der 
findes en Jess Jessen film om 
L.A.B. 
Under spisningen underholdt bord-
lederen, Flemming Markussen, med 
digte fra "Kold, sød, stærk og 
brændende", der handler om digter-
ne og den danske dram. 
Efter spisningen dukkede sangen 
fra 1924 op på storskærmen, gildets 
egen kapelmester, Richardt Bjørno, 

spillede til på melodien »Stakkels 
Hanne«, og alle gildebrødre sang 
med. Når nu vi var i gang, fik vi 
også en sang fra 1941, skrevet til 
Nørrejyske Division DDS i forbin-
delse med Hardeknuds spejderrevy. 
Også her skete afsyngelsen under 
musikalsk ledsagelse.  
Vores næste arrangement er gilde-
møde den 19. november 2013. 
 
8. Gilde. 
  

Den 25. september havde gildet sat 
fokus på Aalborg by med følgende 
indbydelse: 
»Har du Aalborg på nethinden?« 
Indbydelsen lagde op til et ander-
ledes gildemøde med følgende 
tekst: »Egentlig var vi i gang med at 
arrangere et spejderløb i stil med 
Wasa-Wasa, men et betænksomt 
hoved meddelte os, gennemsnitsal-
deren på gildebrødrene, hvilket fik 
os til at ændre stil. Nu blev det til »4 
poster besøgt i bil - gruppevis”. 
Grupperne blev send fra Gilde-
borgen. På turen rundt i Aalborg 
skulle de digte et vers om byen på 
melodien »En spejderdreng er altid 
glad og altid veltilfreds«, og på tur-
en rundt besøgte de Aalborgtårnet, 
hvor de skulle løste opgaver om 
Budolfi Kirke. Opgaverne ved 
Budolfi Kirke bestod i spørgsmål 
med relation til Aalborghus Slot. 
Ved Aalborghus Slot skulle 
gruppens bruge deres viden om 
Jernbanebroen og ved Jernbane-
broen, deres viden om 
Aalborgtårnet. Besvarelserne bar 
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tydelig præg af, at ikke alle havde 
Aalborg på »nethinden«, når nu 
opgaverne var forskudt i forhold til 
den aktuelle post. 
Under spisningen fik vi en smags-
prøve på gruppernes evne til at 
digte et vers om byen og ikke 
mindst deres fantastiske sangstem-
mer. Der var præmie til den bedste 
gruppe, en præmie alle fik glæde af 
til kaffen. Under spisningen bidrog 
mange med livlige historier og 
vitser om stor og småt. En dejlig 
gildeaften. 
En yngre gildebroder udtrykte det 
på den måde. ”Jeg fik lært noget 
om Aalborg, jeg ikke var bekendt 
med”. 
Versene, som kom ud af 
gruppernes anstrengelser eller et 
par stykker, har gildets webmaster 
planer om at sætte på gildets 
hjemmeside. 
Næste arrangement er gildehal den 
24. oktober. 
 
9. Gilde. 
 

Til vor gildehal den 26. september 
var vi 21 piger fra gildet og 3 gæster 
der overværede en flot gildehal 
ledet af vor mester, Tove Husum. 
Efter fanen var rullet ud blev alle 
budt velkommen, hvorefter det 
blev markeret, at Anny Bramsen 
har været gildebror i 10 år. Tove 
Husum holdt en fin tale for Anny 
som fik overrakt en gave fra gildet. 
I sin gildemestertale kom Tove ind 
på den betydning, den gode og lyse 
sommer har haft for bl.a. fælles-

skabet og samværet i de lune som-
meraftener omkring grillen og bål-
fadet og om, hvordan vi vender os 
mod hinanden og har det godt med 
at være sammen.  
Man kan også være alene uden at 
føle ensomhed. Når vi slutter på 
arbejdsmarkedet får vi andre faste 
rutiner end vi har haft gennem livet.  
Tove omtalte de mange kulturelle 
ting, der er løbet af stabelen i Nord-
jylland i denne sommer, hvor der 
bl.a. har været afholdt DM for 
garder fra forskellige byer med 
deltagelse af ca. 1.400 unge menne-
sker, hvor den fælles oplevelse har 
givet gode venskaber. Også 
festivalerne i Nordjylland skaber 
stor glæde for deltagerne i de 
forskellige aldersgrupper. Sang og 
musik skaber glæde og samhø-
righed.  
Til Sct. Georgs Gildernes Vester-
havsmarch mødes man tillige til en 
god oplevelse. Den røde tråd ved 
disse arrangementer er: Vi mødes 
for at bekræfte fællesskabet. Vi skal 
have livet til at blomstre, ikke bare 
denne sommer, men alle dage.   
Tove sluttede med at omtale, at det 
i år er 50 år siden, Martin Luther 
King holdt sin berømte tale: »Jeg 
har en drøm«. Det, Martin Luther 
King stod for, er det ikke det, vi vil 
her i gildet?  
Efter musik holdt Kirsten Hansen 
5 min. Sct. Georg. Også Kirsten 
omtalte den skønne sommer der 
har været og mindede om, at nu 
hvor sommeren er slut og efteråret 
begynder er der mange kulturelle 
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tilbud man kan vælge, bl.a. biograf, 
foredrag, opera m.v. 
Kirsten omtalte en oplevelse hun 
har haft for nylig. En lørdag efter-
middag så hun filmen »Heftig og 
begejstret« fra 2001. Den handler 
om et mandskor i Berlevåg, en lille 
flække med 1.000 indbyggere oppe i 
Nordnorge ved Barentshavet. 
Filmen skildrer den barske natur og 
hårde livsvilkår, der er på stedet, og 
den tog Norge med storm, hvilket 
bevirkede, at koret nu turnerer 
rundt i verden og har bl.a. optrådt 
på Orange Scene på Roskilde Festi-
valen. Samme aften som filmen 
blev vist i Symfonien, gav koret en 
dejlig koncert i Sct. Markus Kirke, 
der var fyldt til sidste plads. Dette 
var en af Kirstens gode oplevelser. 
Ved eftergildehallen var der mange 
taler for vor 10 års jubilar og heref-
ter sluttede endnu en god aften i 9. 
gilde. Næste arrangement er gilde-
hal den 14. November. 
 
11. Gilde. 
 

Det var stadig ferietid den 8. 
oktober, da vi mødtes til gilde-
mødet, og derved gik rigtig mange 
glip af et hyggeligt møde, med 
forhenværende Klosterforstander-
par Winnie og Per Fog, der i 18 år 
varetog dette job.  
Per Fog fortalte om, hvordan han 
blev opfordret til at søge stillingen, 
og hvilke overvejelser og forbere-
delser, man havde gjort sig inden. 
Da stillingen medfører en kongelig 
udnævnelse måtte Per Fog i audiens 

for at takke for udnævnelsen. Ved 
audiensen inviterede han Dronning 
Margrethe og Prins Henrik til at 
besøge Aalborg Kloster og det var 
en stor dag, da regentparret fulgte 
opfordringen.  
Besøget vidste i øvrigt, at dronnin-
gen var meget velorienteret i kloste-
rets historie og ivrigt kommente-
rede på oplysningerne om klosteret. 
Gennem årene var der også mange 
andre interesserede besøgende fra 
hele verden fra ambassadører og 
konsuler til beboeres private gæster 
og kendte danskere. 
Den vigtigste del af jobbet var dog 
kontakten til beboerne, dels den 
daglige, dels deltagelsen i forskellige 
sociale arrangementer, der ofte 
medførte små sjove episoder, som 
Per Fog berettede om. 
En anden særdeles stor og meget 
vigtig del er vedligeholdelsen af 
klosteret. Da det kan være ret 
kostbart, er det også forstanderens 
opgave at søge penge hjem hertil 
fra forskellige fonde, og det 
lykkedes Per Fog at søge og få hele 
17 mio. kroner i tilskud, gennem de 
18 år som klosterforstander. 
I årenes løb gennemgik klosteret en 
del forvandlinger og moderniserin-
ger, bl.a. nedlæggelse af sygeafde-
lingen, ligesom der blev ansat et 
portnerpar.  
Vore næste arrangementer er gilde-
hal den 4.- og julemarked i Kloste-
ret den 23. november 2013.  
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11. gildes julemarked 
…finder for 42. gang sted i Aalborg 
Kloster, lørdag den 23. november 
fra kl. 10-16, og er som sædvanlig 
en af Aalborgs flotteste juletraditi-
oner. 
Vores flittige nissebande har arbej-
det på højtryk hele året for at man 
kan opleve et godt gammeldags 
julemarked med moderne toner. Vi 
har både mundgodt, en hyggelig 
café med gløgg og æbleskiver, 
moderne pynt til træet, såvel som 
dekorationer til advent og flotte 
julekreationer, der kan pynte og 
glæde, både ude og inde,  
Der er desuden tre guidede rund-
visninger: kl. 11.00, 12.30 og kl. 
15.00, første og sidste er også på 
engelsk.  
Ved åbningen kl. 10 tændes den 
over 250 år gamle Mollys Lampe og 
der vil blive uddelt donationer til 
gode lokale formål, blandt andet til 
ungdomskorpsene i området, som 
overskuddet fra sidste års julemar-
ked har givet midler til. 
Kl. 14 bliver Luciabruden ført ind 
af sine terner, det er pigerne fra Sct. 
Mariæ Skoles Kor, der synger lyset 
og julen ind. 
Glem julestress og kom den 23. 
november - tag børn og børnebørn 
og din nabo med til en hyggelig dag 
på Aalborg Kloster og gør et godt 
køb, der også bliver til gavn og 
glæde for dine medmennesker til 
næste år. 

Vi glæder os til at se jer alle! 

 
 
 
 
 

Efterlysning 
 

I forbindelse med 8. og 11. gildes 
oprydning i rummet under terras-
sen den 10. september, er det kon-
stateret, at der står nogle plader 
med teksten SEMCO! 
Vi efterlyser ejerne til disse plader? 
Vi ved ikke hvad de har været brugt 
til, - men er der ingen der melder 
sig har vi planer om at smide dem 
ud! Har du kendskab til disse plader 
kontakt da venligst Helge Hoff, 
kansler i 8. gilde. 
Melder ingen sig inden 1. december 
2013, fjernes pladerne! 
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Havearbejde 

i Gildeborgens have! 
 

Den 10. september blev der ryddet 
op i gildeborgens have og græskan-
terne blev skåret ligesom der blev 
fjernet en del ukrudt. 
Afslutningsvis blev der kørt en hel 
del affald væk, dels haveaffald fra 
det foretagne arbejde, dels gammelt 
haveaffald, gamle malerbøtter, 
gamle vinduer m.v. 
Arbejdet foregik efter instruktion af 
Curt. 
Sammen med andre gilder, har 8. 
gilde påtaget sig at koordinere 
arbejdet med vedligeholdelse af 
haven, når der modtages ønske 
herom. 
Endelig ser vi da meget gerne, at 
flere gildebrødre fra andre gilder 
kommer og giver et nap med, når 
der ønskes hjælp i haven!  
Vi skal nok varsko i god tid inden. I 
øvrigt ser haven helt fin ud i 
øjeblikket. 

Gildeledelsen. 8. gilde. 

 
 
 

Kulturlauget 
 

I september drog Kulturlauget med 
tog til Hjørring. Det var jo herligt, 
at DSB havde besluttet, at der, 
netop i september var gratis tog-
drift i Nordjylland.  

Efter ankomst til Hjørring, gik vi i 
samlet flok til Vendsyssel Teater. 
Her så vi først Gustav Wieds  her-
lige skuespil »Skærmydsler«. Det var 
meget velspillet, og vi morede os 
dejligt.  
Vi havde bestilt kaffe og the og 
dertil en lækker kagetallerken, som 
vi, i den forlængede pause, sad ved 
små borde og hyggede os med. 
Efter dette var der forskellige ud-
drag af nogle af Gustav Wieds 
værker, og vi morede os over 
gensynet af bl.a. »Livsens Ondskab« 
med bl.a. Knagsted og »gamle 
Møller«. 
Efter forestillingen gik turen igen til 
jernbanestationen, og vi fik så en 
hyggelig snak med hinanden på 
turen til Aalborg.  Det blev igen en 
dejlig aften i Kulturlauget. 
Sidste gang vi samles i år er tirsdag 
den 3. december. 
 

Sangerlauget 
 

Ved sangsaftenen den 2.oktober 
2013, bød laugsmester Helle Stenild 
velkommen til en aften i et fantast-
isk efterår - og efteråret var afte-
nens tema, men som altid indledte 
vi med vore to traditionelle sange.  
Laugsmesteren fortalte om tilbli-
velsen af »Septembers himmel er så 
blå«, det var næste sang, efterfulgt 
af ”Skønne september”. Med den 
sang fulgte æblets historie, lige fra 
Adam og Eva, ”Snehvide og de 7 
små dværge” og ”Wilhelm Tell”. 
Næste sang var en udfordring for 
Sangerlaugets medlemmer, det var 
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”Sensommerkanon”, forsamlingen 
blev inddelt i 2 hold og der blev 
sunget kanon af hjertens lyst. 
”En stille høstlig brusen” af Chr. 
Richardt, bedst kendt fra ”Altid 
frejdig når du går” bragte os videre. 
Vi fortsatte med ”Det lysner over 
agres felt”, en melodi som vores 
biskop Henning Toft Bro har brugt 
til sangen ”Du bakkebløde bonde-
land”.   
Historien om ”Hybenrosen” skre-
vet af Inger Lauritsen førte til næste 
sang, Frank Jægers digt ”Kirsten og 
vejen fra Gurre” med musik af Erik 
Vejslev og Erik Grip og den sang vi 
på smukkeste vis. 
Forfatteren Eva Chortsen sagde:  

Jeg går og skriver eventyr i 
havegangens grus, 

Og der er aldrig sange nok på 
gavlen af mit hus. 

Der var dog plads til èn og dens 
positive tone forsøgte vi at ramme, 
i ”Skoven er så underfuld”. 
Det hæsblæsende liv som Adolph v. 
d. Recke levede, var næsten ved at 
tage pusten fra os, men en alsidig 
og spændende mand var han. Det 
førte til vores næste sang, høst-
sangen, ”Marken er mejet”. 
Vores pianist havde lyst til at vi 
sang ”Opsang til øl” og vi sluttede 
første del af aftenen med at få lidt 
viden om Lange-Müller og sang 
”Kornmodsglansen”. 
Efter pausen gik vi over til Ønske-
koncerten, som blev et potpourri af 
danske sange, med et enkelt engelsk 
indslag, ”Yesterday” og en, som 

altid hyggelig aften, afsluttedes med 
den et tysk indslag ”Gute Nacht”. 
 Næste sangaften er den 5. 
november.               

 
 

Richardt Raetzels Mindefond 
 

Den 7. oktober på dagen for clear-
ingmordet på læge Richardt Raetzel, 
uddelte mindefonden kr. 8.000 af 
det årlige overskud.  
Fondens midler kan ikke ansøges, 
men tildeles efter indstilling. 
Følgende spejdergrupper fik tildelt 
hver kr. 4.000.  
Hardeknud Gruppe for det solide 
og engagerede spejderarbejde grup-
pen udfører i lokalsamfundet og i 
forbindelse med gruppens 75 års 
jubilæum. 
Hals Sø Gruppe fik tildelt legatet 
til påskyndelse og opmuntring for 
et engagerende spejderarbejde i en 
gruppe under opbygning og for 
gruppens medvirken til at udvikle 
det samlede udbud af aktiviteter i 
lokalsamfundet.  

På mindefondens vegne, 
Kaj Palsgaard Andersen. 

 

 
 

12



AT REJSE ER AT LEVE - 

 
 

Dette H.C. Andersen citat har 9. gildes piger rigtig taget til sig. For anden 
gang havde Dorte Lietzen arrangeret en fantastisk tur. Denne gang til Athen. 
»Lietzen Reisen«.  
27 deltagere var der med på turen. Gildesøstre fra 9. Gilde og en del 
ægtefæller, deriblandt en medarbejder fra Gilwell Tours, der blev bedt om at 
skrive om turen. 
6.–12. oktober. Vel ankommet til Athen blev vi indlogeret på Hotel 
Evripides, der ligger i bydelen Psiri. 
Så er vi i centrum af byen. Byen der er hektisk, larmende og beskidt, men 
yderst charmerende. Første dag bød på gåtur rundt i byen. Markedshaller 
med kød, fisk, frugt og grøntsager og sælgernes råben kan nok tage pusten fra 
en nordbo. Man skal vænne sig til at se hele dyr (pelsede) hænge endnu med 
øjne. Videre til byens pladser, Omoniapladsen, Syntagmapladsen og 
Monastirakipladsen. Besøgte Biblioteket (rigtigt bibliotek, her måtte man kun 
hviske, ikke tale), Universitetet og Akademiet. De tre bygninger er skabt af de 
danske arkitekter Christian og Theophilus Hansen. Videre til Parlamentet. 
(Der var ikke demonstration da vi var der). Den Ukendte Soldats Grav 
bevogtes af de kendte Evzonvagter, hvis gangart giver John Cleese kamp til 
stregen. 
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Vi besøgte også Domkirken, hvor Anne Marie og Konstantin blev gift. 
Rundt i bydelen Plaka med masser af forretninger og restauranter. Tænk at 
spise frokost hos Erato. 
Anden dag gik til Peloponnes. Første stop var ved Korintherkanalen. Hold da 
op. Den 6 km lange kanal med næsten lodrette vægge på ca. 55 m. og en 
bredde på kun ca. 25 m var et fantastisk skue. 
Antikke Mykene med en kæmpegrav og med Løveporten og Paladset. Her 
kunne vi mærke historiens vingesus. Kultur tilbage til ca. 1500 før Kristi 
fødsel. – Videre til byen Nafplion. Hovedstad i få år i 1800 tallet. Smuk og 
ren by, der ligger ud til havet. 
Så til Epidaurus og til Asklepios Helligdommen. Lægeguden I ved nok. Her 
var der også et velbevaret teater med den unikke akustik. 14.500 pladser. 
Hvilken Gildehal kunne vi ikke holde der? 
Tredjedagen var helliget det gamle torv Agora og så Akropolis og det nye 
flotte Akropolis Museum.  
Imponerende. Intet mindre 
Om aftenen tog vi byens Metro. Og ja, det er rigtigt, der findes lommetyve i 
metroen. (Han fik nu ikke noget ud af det). Med kabelbane (Efter flere 
hundrede trin) op til Lykavettoshøjen. En fantastisk udsigt ud over byen. Og 
så var der ikke mindre end 3 billeder/relieffer af Sct. Georg i bygningen 
deroppe. 
Så kom dagen, hvor vi tog til Delphi. Det ligger smukt, ca. 1600 m over 
havet. Vi hørte om Apollon, så hans tempel, hvor det berømte Orakel havde 
sit virke. Det er også her at skikken med at laurbærkranse helte stammer. 
”Kend dig selv” og ”Alt med måde” er begreber, der knytter sig til stedet. 
Også her er der bygget et moderne museum. Videre til Ossios Loukas 
Klosteret. Vi ved ikke hvor mange munke, der er i Klosteret. Det er en 
hemmelighed. Men de er der. 
Fredagen var på egen hånd. De fleste af os tog ”City bus rundturen”. Nogle 
af os tog toget til Piræus for at se færgehavnen. Ellers shopping.  
Vi spiste sammen her den sidste aften og med vores to guider, der havde 
leveret en rigtig god formidling de tre dage, vi havde dem med. 
En spændende, indholdsrig, vel tilrettelagt ferie. Afslappende? Næppe. Vores 
skridttællende medlem kunne konstatere, at vi i gennemsnit gik 14.500 skridt 
om dagen. 
Næsten alle aftener sluttede på hotellets tagterrasse, hvorfra der er en 
fantastisk udsigt bl.a. til det smukt oplyste Akropolis. Kaffe og Ouzo er en 
god slutning på dagen. 
Lørdag. Der kunne nås lidt shopping, en sidste frokost i 30 graders varme, 
inden det blev ”Akropolis Adieu”. 

Bent Ove Holm. 
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FØDSELSDAGE I  
NOVEMBER: 

Dato:               Gilde: 
01.  Tove Bisgaard                        2. 
01.  Bente Lis Frederiksen          12. 
03.  Herdis Højbjerg                   11. 
03.  Signe Vinther Nygaard           6. 
06.  Harry Vilmar                         7. 
06.  Lilian Rasmussen                   2. 
06.  Søren Boelsmand                   8. 
07.  Hanne Lundgren, 80 år      6. 
07.  Birthe Nielsen                      12. 
09.  Axel-Thomas Boldt               8. 
10.  Finn Christensen                   6. 
11.  Jesper Kolbeck                      8. 
11.  Claus Meyer                           8. 
13.  Niels Erik Franck                  8. 
17.  Søren Egholm Sørensen        8. 
18.  Kaj Palsgaard Andersen         8. 
20.  Kamma Jensen                      9. 
20.  Lise Winberg Madsen          11. 
21.  Ellen Margrethe Hansen,    11. 
24.  Rita Lykke Ekstrand            12. 
25.  Hanne Dam                           2. 
26.  Margit Kammer                     6. 
28.  Margit Kjær Nielsen             10. 
28. Reinhardt Rasmussen             1. 
30. Aage Schmidt Pedersen        10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DET SKER I  
NOVEMBER: 

Dato:                                     Gilde: 
04. Gildehal                                11. 
05. Sangaften               Sangerlauget 
06. Gildemøde                              6. 
11. Gildemøde                              2. 
12. Gildemøde                            10. 
13. Dragegildehal                          1.  
14. Gildehal                                  9. 
14. Gildemøde            Løgstørgildet 
14 Gildemøde i Løgstør   Fjerritslev 
18. Gildemøde                              5. 
19. Gildemøde                              7. 
20. Gildemøde                            12. 
21. Stadsgilderådsmøde            STG 
23. Julemarked i Klosteret          11. 
24. Hammer Bakker           Stifinder 
25. Gildemøde                              8. 
27. Fredslyset i Klosterkirken BOH 
29.30.1. Tombola, Nordkraft        2. 

 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

pr. 15.10.2013. 
Dødsfald: 

10. gilde: Inger Lassen, 
død 3. oktober 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nordjysk Spejdermuseum 

gør et stort arbejde for at bevare gamle spejdereffekter fra det nørrejyske. Imellem de mange 
spændende ting der kan vække gode minder hos museets gæster, er en del standere! Mange af 
disse er af stof, stof der efterhånden har fået en del »patina«, og derfor trænger til en form for 
konservering for at overleve. Det koster jo penge, så vi vil gerne høre, om der er nogen blandt 
vore abonnenter/læsere, der selv kan tilbyde praktisk hjælp, eller måske kender nogen der kan 

sådan noget - til en populær pris? Du må meget gerne skrive til 
 gert@nordjyskspejdermuseum.dk  - hvis du har noget på hjerte i denne sammenhæng.  

Med spejder- og gildehilsen, Kurt Keldorff. 
 

15



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 december/januar: 
søndag den 17. november 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




