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Kære gildebrødre 
Vi nærmer os et årsskifte og det er netop på denne tid, vi gør status over det år, 
der er gået og som snart rinder ud. 
 
Året 2013 har bragt os mange gode oplevelser i eget gilde, i stadsgildet og på 
landsgildeplan.  
 
Også i år har der været stor aktivitet i alle Aalborgs gilder, og det er dejligt at 
høre om, hvor stor glæde der er ved at deltage i de tværgående laugs 
arrangementer. 
 
Fælles aktiviteter giver udsyn og nye venskaber, og er med til at markere 
gildebevægelsen mod det omgivende samfund.  
 
Året har været præget af runde dage såvel nationalt som internationalt. I 
Aalborg fejrede 7. gilde den 25. marts 50 års jubilæum, den 26. marts var det 60 
årsdagen for Fødselsdagsfondens stiftelse, den 6. juni rundede 2. gilde 70 år, og 
den 25. oktober fejrede Kulturlauget/Litteraturlauget 50 års jubilæum. Herud-
over kunne 15 gildebrødre fejre fra 25 til 65 års gildejubilæum. 
 
Sct. Georgs Gilderne i Danmarks fyldte 80 år den 24. april og ISGF – 
International Scout and Guide Fellowship – 60 år den 25. oktober. 
 
For 1. gang i Sct. Georgs Gilderne i Danmarks historie blev et dansk 
landsgildeting afholdt udenfor landets grænser, dog i gammelt dansk land - i 
Slesvig. Ledelsen fra otte gilder og stadsgildet deltog i landsgildetinget i Slesvig. 
 
På stadsgildeledelsens vegne vil jeg benytte denne lejlighed til at sige tak for godt 
samarbejde til alle.  
 
Med ønsket om fortsat god trivsel og samvær i gilderne vil jeg slutte med at 
ønske alle gildebrødre og familie  
 

en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 
 

Eva Lykke Madsen, stadsgildemester. 
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NYTÅRSKUR 
 

11. Aalborg Sct Georgs Gilde  
indbyder gildebrødre med ledsagere til Nytårskur 

 
lørdag den 11. januar 2014 kl 13.00 – 16.00 

i salen under Hasseris Kirke 
 

Vi serverer en frokostbuffet samt kaffe/the og kage 
 

Sangerinde Marie Jull Sørensen med pianist står for underholdningen. 
 

Stadsgildet uddeler Sct Georgs Prisen - samt donationer. 
 

Pris (eksklusiv drikkevarer) er 125 kr pr person. 
 

Tilmelding og indbetaling senest  
mandag den 30. december 2013 på konto 9280 4581588173. 

 

Med gildehilsen fra 11. gilde 
 
 
 
 
 

Reception 2014 
 

9. gilde har 50 års fødselsdag  
onsdag den 5. marts 2014. 

 

Det vil vi fejre med en reception i Gildeborgen på dagen. 
Nærmere information følger. 

MEN – sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 

Med venlig gildehilsen,  
9. Sct. Georgs Gilde i Aalborg. 
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7. GILDES ANDESPIL 
 

Allerede kl. 18.30 begyndte deltagerne at strømme til andespillet den 31. 
oktober. 80 deltagere blev det til i alt, hvilket er flere end sidste år.  
Selve andespillet bestod af 8 spil, hvor der i hvert spil var en kylling og en and 
som gevinst. Sidegevinsterne var i år en pakke Corn Flakes.  
Til det amerikanske lotteri var der, som sædvanligt, rigtig mange gevinster. Bl.a. 
gavekort til forskellige teaterforestillinger og mange flasker vin. 
Gevinstoversigten kan du finde på 7. gildes hjemmeside, ligesom du kan se om 
du har vundet på de andele, vi har solgt ved vore besøg i de enkelte gilder. Du 
kan da også læse dem her: 

Følgende numre er udtrukket på andele i 2013: 
0010 - 0178 - 0533 - 0835 - 0914 - 1250 - 2354 - 2457 - 2781 - 2997 – 3202  

og 3500. 
Gevinsterne afhentes hos Curt i Gildeborgen senest den 28. februar 2014. Ikke 
afhentede gevinster tilfalder lotteriet. Der blev solgt 3.500 andele i alt. 
Overskuddet fordelte sig således: Gildeborgens forskønnelse kr. 6.916,- og 7. 
gildes hjælpekasse kr. 3.690,-. 
Vi takker alle deltagerne og håber på et gensyn til et nyt spil i 2014. 
 

 

7. gilde takker alle deltagerne og håber på et gensyn til et nyt spil i 2014. 
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1. Gilde. 
 

Den sidste weekend i september 
var vi på den årlige weekendtur. I år 
havde 5. gruppe arrangeret en tur til 
FDF-hytten i Sejlflod. Inden da 
besøgte vi Lille Vildmose-centret. 
Her var pigerne inviteret til at 
deltage, men da der kun var tilmeldt 
4 piger måtte vi opgive den guidede 
tur ud i området. På centret ville vi 
prøve ørnesimulatoren, men den 
var som sædvanligt ude af drift!  
Til gengæld var vi så heldige at 
møde en ornitolog, som i sin kik-
kert kunne vise os en rigtig havørn. 
Da vi kom til hytten, gik vi straks i 
gang med at tilberede en overdådig 
middag, men hvidvin er nu ikke det 
bedste til røde bøffer! 11 mand 
deltog i hele turen. 
 
»Affald er en Ressource«. Sådan 
tænker nok de færreste, når vi i dag-
ligdagen kommer en pose i affalds-
sækken, eller kører på genbrugs-
pladsen. 
Men 21 gildebrødre og ledsagere 
lærte dette og meget andet ved et 
besøg på Reno Nord I/S den 24. 
oktober.  
Det blev en rigtig spændende og 
interessant aften. Driftschef Henrik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skov førte os gennem affaldets vej 
til bl.a. fjernvarme, strøm og gen-
brugsmaterialer. Reno Nord driver 
også deponeringspladsen ved Ræ-
rup. Med stor kompetence og 
respekt for miljøkravene drives en 
højteknologisk virksomhed. 
Vi så først en film, der viste hver-
dagen i virksomheden. Derefter var 
vi rundt. Vi så hvor affaldet kom-
mer ind. Kedler, forbrændingsan-
lægget, røgfilter. Også ind i kontrol-
rummet. Her så vi bl.a. hvordan 
»grabben« kørte med affaldet. Den 
har bare 3,3 ton med hver gang –
Ups!  
Vi fik masser af tekniske informati-
oner. Det kan være svært at holde 
styr på alt det. Men her er nogle tal. 
250 skraldebiler kommer hver dag 
med affald. Hver person genererer 
7 kg affald pr. dag. 
Reno Nord håndterer hvert år 
180.000 tons affald. Herunder også 
mere eksotiske former, som f.eks. 
sygehusaffald og specielle ting fra 
politiet. Hash og narko. 
Reno Nord I/S er også involveret 
rent uddannelsesmæssigt. I samar-
bejde med Universitetet laves for-
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skellige projekter, ligesom praktik-
forløb i maskinmesteruddannelsen. 
Vi blev budt på kaffe og kager. Her 
kunne spørgelysten rigtig komme til 
udtryk. 
En rigtig god og interessant aften. 
På nudansk. ”Det var super fedt”. 
 
Den 13. november blev det så tid til 
årets Dragegildehal. En velbesøgt 
gildehal med gæster fra andre gilder. 
Gildemester Reinhardt Rasmussen 
førte os denne gang gennem jagt-
prøven og ud i naturen på bl.a. 
fasanjagt. Et fascinerende indblik i, 
hvad der sker inde i et ungt 
menneske, der via jagten får stærke 
naturoplevelser, 
Den afgående Drageridder Jørgen 
Bøgh Nielsen, 10. gilde, holdt 5 
min. Sct. Georg. På en elegant 
måde fortalte Jørgen os om, hvor-
dan han i årets løb havde mange 
samtaler med vores grønne tøj-
drage. Den var usikker på hvad alle 
de Sct. Georgs Riddere ville med 
dragen. For der findes jo også 
venlige drager, havde den sagt. 
Men, selvom drager er fabeldyr, så 
repræsenterer de dog for os, fortsat 
det onde. 
Den nye Drageridder, Niels Erik 
Franck, 8. Gilde, læste gildeloven 
for os, inden gildehallen blev luk-
ket. 
Niels Erik havde i øvrigt fødselsdag 
den dag, som han venligt 
markerede med snaps på bordet 
ved eftergildehallen. 
Det var sidste »1. gilde arrange-
ment« som Peter Thygesen deltog i, 

inden han og Hanne flytter til Ha-
derslev. Det fik flere gildebrødre til 
at sige pænt farvel til Peter og øn-
ske ham alt godt i det sønderjyske. 
Mojn.  
Vore næste arrangementer er juletu-
ren den 7. december 2013 og nyt-
årsgildehal den 15. januar 2014.  
 
6. Gilde. 
 

Til gildemødet onsdag den 6. 
november var der mødt 1 gæst og 
24 gildebrødre for at høre Jørgen 
Orlien fortælle om kirkeskibs-
modeller i vore kirker, deres oprin-
delse og den tradition der ligger 
bagved ophængningen.    
Jørgen har netop fået udgivet en 
bog ”Kirkeskibe i Aalborg Stift” på 
412 sider. 
Aalborg Stift har 336 kirker, hvor 
der i alt er 239 skibsmodeller, som 
har såvel biografisk som kultur-
historisk interesse, idet det i mange 
tilfælde er en person fra sognet, der 
har bygget skibsmodellen og 
skænket den til sin sognekirke. 
Gennem PowerPoint-præsentation 
tog han os med på en rejse, hvor 
han fortalte om traditionen med at 
ophænge skibsmodeller i kirker. 
Denne tradition har sine rødder fra 
Middelhavsområdet, hvor kirke- 
skibene for det meste var votiv-
gaver. En votivgave er en takkegave 
– en løftegave – som en person i 
nød har lovet kirken, og som gives 
efter en lykkelig overstået fare, fx et 
skibsforlis. I Danmark kendes 
ingen votivskibe. Det nærmeste 
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man kan komme et votivskib er op-
hængt i Helligåndskirken i Hvide 
Sande.  
Fra 1400-tallets begyndelse bredte 
traditionen sig nordpå, hvor det 
ældste kirkeskib i Danmark kan 
noteres at være fra 1610, ophængt i 
Ho Kirke i Ribe Stift. Det ældste 
kirkeskib i Aalborg Stift er 
orlogsskibet »Trekroner« ophængt i 
Sæby Kirke i 1694, skænket af den 
daværende borgmester Rhuus og 
hans hustru.  
Kirkeskibsmodeller kan være af alle 
typer fra orlogsskibe, såsom fregat-
ten »Jylland«, som var med i det 
sejrrige søslag ved Helgoland den 9. 
maj 1864 - til sejlskibe med hel eller 
delvis sejlføring, coastere, fiskekut-
tere, kåg som i Nibe og Dokkedal 
kirker, skoleskibene »Georg Stage« 
og »Danmark«, som stadig fungerer 
som skoleskibe samt skoleskibet 
»København«, som forsvandt spor-
løst under en sejlads fra Argentina 
til Australien, syd om Sydamerika 
omkring årsskiftet 1928-29.     
Et fint og veltilrettelagt foredrag, 
som efter fremvisning af 134 bille-
der med kommentarer ikke efterlod 
nogen tvivl hos tilhørerne om 
baggrunden og traditionen for at 
ophænge en model af et skib i en 
kirke. 
Næste arrangementer er julemødet 
den 10. december 2013 og nytårs-
gildehal den 7. januar 2014.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Gilde. 
 

Onsdag den 23. oktober afholdt vi 
et hyggeligt gildemøde på Nordjysk 
Spejdermuseum i Aalborg. Aftenen 
indledtes med »Vi er børn af sol og 
sommer«. Så var den gode stemning 
slået an. Formanden for Spejder-
museet, Kurt Keldorff, viste os 
rundt og fortalte levende om 
museet og dets mange spændende 
effekter. 
Efter rundvisningen blev der 
serveret chokolade med boller og 
lagkage, da vi også skulle fejre Jytta 
Graae, der blev 70 år den 29. 
oktober. 
 
Torsdag den 14. november mødtes 
vi til gildehal hvor Jette Hummel 
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Heidemann blev optaget som 
væbner. Jette havde formuleret et 
flot svar på sit væbnerspørgsmål. 
Kansler Lise Nielsen læste årets 
Fellowship Day budskab, hvorefter 
gildemester Tove Husum holdt sin 
gildemestertale hvor hun talte om 
sin barndoms- og ungdomstid, hvor 
der ikke var så mange aktivitets-
tilbud som der findes i dag. Hvor-
ledes man hyggede sig i hinandens 
selskab om aftenen med spil m.v. I 
dag er der et væld af tilbud, det er 
blot om at vælge. Ligeledes omtalte 
Tove filmen »Deres sensommer«, 
som hun holder meget af. Filmen 
omhandler en familie, hvor der i 
starten ikke er den store forståelse 
generationerne imellem, men hvor 
der i filmens løb løsnes op for 
barrieren og det ender med at man 
lærer at tale sammen og vise 
følelser. 
Nu, hvor vi hastigt nærmer os julen 
og vi hvert år siger, at vi ikke vil 
deltage i ræset, sker det alligevel at 
vi lader os rive med – for julen er jo 
alligevel en hyggelig og dejlig tid. 
Hanne Kristensen holdt 5 min. Sct. 
Georg hvor hun berettede om de 
mangeartede opgaver, hun har 
været med til at løse som 
eksamensvagt på et af byens gym-
nasier. Det har bestemt ikke været 
kedeligt at iagttage de forskellige 
elevers gøren og laden ved 
eksamen. Alene elevernes indta-
gelse af fødevarer, i løbet af de 
stressende timer en skriftlig eksa-
men varer, er et studium værd. 
Hanne forlader nu sit job efter en 5 

år lang karriere. Ikke så ringe at 
Hanne havde skabt sig en ny 
karriere, lige efter at være blevet 
pensionist! 
Ved eftergildehallen var der taler til 
Jette med lykønskninger med 
væbneroptagelsen. 
De næste arrangementer er jule-
møde den 11. december 2013 og 
nytårsgildehal den 8. januar 2014. 
 
10. Gilde. 
 

Den 22. oktober samledes 25 
veloplagte gildebrødre i Gildebor-
gen til Fellowship Day gildehal.  
Annie Sperling holdt en flot gilde-
mestertale og kom ind på ind-
vandring før og nu.  
Der blev holdt 1 min. stilhed for 
Inger Lassen som ikke er her mere. 
Laila Haugen holdt 5 min. Sct. 
Georg og kom ind på vores 
indvandring, og fortalte bl.a. om 
Hassan, som har skrevet en 
spændende bog om at være splittet 
mellem 2 kulturer, meget tankevæk-
kende.  
Jørn Poulsen fortalte om Fellow-
ship. Kirsten Bøgh fortalte om 
Fredslyset, traditionen heromkring 
og dets vej hertil. For mange af os 
var det ny viden. Vi lyttede til Niels 
Hausgaard og hans underfundighed 
og rammende bemærkninger om 
danskernes dobbeltmoral.  
En god gildehal med god stemning.  
 
12. november var 22 gildebrødre 
mødt i Gildeborgen for at høre om 
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Eva og Robert Madsens fantastiske 
tur til USA. 
Der blev vist diasshow med flotte 
billeder og Robert fortalte, at det 
var 4. gang parret havde været i 
USA for at udforske og opleve. 
Første gang var i 2009, og denne 
gang var det USA’s nordvestlige 
stater, som skulle opleves. Med 
udgangspunkt i Denver, Colorado, 
gik turen gennem South Dakota, 
Wyoming, Montana, Idaho, og 
Utah og bød undervejs på store 
naturoplevelser såvel ved Mount 
Rushmore som i Yellowstone 
nationalpark og Rocky Mountains. 
Historien om »civilisationen« af 
prærien og indianernes land blev 
oplevet ved Fort Laramie, sammen 
med bjørne, elge og bisonokser. 
Det var rigtig interessant at høre. 
En rigtig dejlig aften. 
Vores næste arrangementer er jule-
mødet den 16. december 2013 og 
nytårsgildehal den 7. januar 2014. 
 
 
11. Gilde. 
 

Til vor gildehal den 4. november 
var der kun få afbud og vi havde en 
gæst fra Holstebro. Gildemester 
Allis Bartolin fortalte spændende og 
levende om sin spejdertid i Århus. 
Allis fik lov til at blive spejder efter 
hendes tante, hvis søster var divisi-
onschef i Århus, havde fremskaffet 
en brugt uniform og en godt brugt 
sovepose af kapok! Det var før 
krigen. Allis veninde var spejder i 
den katolske trop »Dronning Dag-

mar«, og her startede Allis også sin 
spejdertid. 
Spejdermøderne lå hver anden 
søndag og startede med messe kl.8! 
der var tropslokaler i Præstegården.  
Allis nåede at blive storspejder 
inden Danmark blev besat og hun 
fortalte, hvorledes de måtte gemme 
uniformen under en frakke og 
tømme skoletaskerne for at gemme 
spejder hatten deri. 
Møderne blev stadig holdt i præste-
gården og ved luftalarm måtte alle 
gå over i kirken, hvor de fik lov til 
at sidde på »trinbrættet«, som 
spejderne kaldte knæfaldet, og 
synge sange eller lytte til oplæsning.   
Da Allis mistede sin mor, var den 
eneste, der nævnte moderens død 
og talte med Allis, den katolske 
Pater, der var spejdernes gode ven. 
Videre fortalte hun, at de havde 
spejderlejr i gymnastiksalen, hvor 
de fik lov at sømme teltene fast til 
gulvet.  
En spændende beretning fra vores 
egen fortid. 
Efter gildemestertalen var det 
Randi Holms tur til at holde 5.min. 
Sct. Georg. Det blev til gengæld en 
interessant beretning fra nutiden. 
Randi fortalte nemlig om sit 
arbejdsliv, som ingen af os kendte 
ret meget til. Randi er civilingeniør 
indenfor byggeledelse! 
Randi fortalte, hvad en del af 
hendes arbejde bestod af, f.eks. er 
hun lige nu med i byggeriet af det 
store supersygehus i Gødstrup ved 
Herning. Hun fortalte hvorledes 
hun som projektleder har utroligt 
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mange »tråde« i hånden, inden man 
f.eks. kan gå i gang med at bygge og 
projektere. Skal der projekteres en 
operationsstue, må man helt ned i 
de små detaljer i samarbejdet 
mellem de forskellige faggrupper. 
Det var et meget spændende Sct. 
Georg og jeg tror mange af os, sad 
tilbage med fornemmelsen af gerne 
at ville høre mere. 
Ved eftergildehallen var der som 
sædvanlig hyggelig snak og en del 
taler bl.a. fortalte vores gæst 
Ingelise Vistisen fra Holstebro små 
anekdoter, ligesom hun berettede 
om sit engagement i en ung pige fra 
Afrika, der var blevet uddannet 
sygeplejerske i Danmark. Ingelise 
har besøgt hende og taler ofte med 
hende via Skype, idet Ingelise 
forærede hende en PC, da hun 
besøgte hende.  
En spændende og givende aften for 
os alle. 
Vores næste arrangementer er 
gildemøde den 12. december 2013 
og nytårsgildehal den 20. januar 
2014. 
 
 
12. Gilde. 
 

Høstgildehallen den 23. september 
startede med en festlig indmarch, til 
City of London Symfonias,  »Con-
cert for Clarinet«. 
Herefter velkomst til 7 gæster, og 
ikke at forglemme, havde vi besøg 
fra 7. gilde som solgte lodsedler til 
deres andespil. 

 Her er uddrag af gildemester 
Anna-Marie Pedersens gildemester-
tale: 
Efter et lidt barsk forår, længtes vi 
efter varme, og det fik vi i rigt mål. 
Der blev brug for at søge ud til 
kysten med den friske vind og en 
enkelt is. Aldrig er der spist så 
mange is, så til tider, kunne 
producenterne ikke følge med. 
Det var dejligt at kunne tage det 
stille og roligt, sætte sig på en bænk 
og bare nyde duftene, trække vejret, 
indånde sommeren og mærke at 
man lever. 
Det er sommer, når bjørnekloen 
blomstrer i Østerådalen. 
Det er sommer, når der er liv på 
fjorden. 
Det er sommer, når det klarer op 
efter en lang regnvejrsdag. 
Det er sommer, når vi kører på 
landet for at hente nyplukkede jord-
bær. 
Den danske sommer har sine kvali-
teter, når blot vi får øje på dem. 
Men nu er den danske sommer ved 
at være forbi for i år og høsttiden er 
over os. 
Jeg håber alle gildebrødre har 
samlet energi og kræfter til at gå de 
kommende opgaver og oplevelser i 
møde: 
Herefter hørte vi »7 Jeg husker den 
sommer« med Wash - (herlig Jazz). 
 
Den 26. oktober holdt vi fødsels-
dagsgildehal, ved at tage en tur til 
Hammer Bakker, hvor vi efter 
opmarch, startede på en god trave-
tur i et skønt vejr, i den smukt 
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efterårsklædte skov. Vores mål var 
at finde svampe, kogler og andet 
materiale til dekorationsbrug, men 
mest af alt have en hyggelig tur, 
inden vi samledes i Nørresundby 
Spejdernes hytte til gildehal, med 
optagelse af en ny gildebror, Minna 
Krægpøth. Derefter en festlig og 
lækker middag med sange og taler. 
Efter en god lang dag der startede 
kl. 10, tog vi afsked kl. 17. 
Vore næste arrangementer er: jule-
møde den 4. december 2013, nyt-
årsgildehal den 23. januar og 
arbejdsmøde den 30. januar 2014.   
 
 
 

 
 
 
 

Da vi den 3. oktober fik vi 
meddelelse om at Inger Lassen var 
sovet ind på Dronninglund Syge-
hus, gik vores tanker til Frank som 
nu havde mistet sin mangeårige 
livsledsager, vi føler med dit savn. 
Inger blev født i Skive den 18. 
august 1934.  Hun havde en aktiv 
spejdertid i Det Danske Pigespej-
derkorps, og var gennem en årræk-
ke tropsfører i Krabbes Trop i 
Skive. 
Inger og Frank blev overflyttet til 
10. gilde i 1971 fra Skivegildet. 
Gennem tiden i 10. gilde har Inger 
altid været en aktiv gildebroder og 
har påtaget sig mange poster. Inger 
har siddet i gildeledelsen, dels om 
skatmester og dels som kansler, hun 

påtog sig gerne jobbet i optagelses-
udvalget og i broderkæden. Ved alle 
10. gildes aktiviteter har hun været 
en aktiv og givende medspiller. 
Inger havde det bedst med mange 
mennesker om sig, og hun var et 
naturligt samlingspunkt for mange 
gildebrødre. Hun var altid meget 
gæstfri og samlede ofte venner og 
gildebrødre på Birke Alle, og kom 
der nye gildebrødre i gildet, var hun 
meget omhyggelig for at få dem 
med i »folden«. 
Gennem de sidste år ændrede livet 
sig pga. sygdom for Inger og Frank, 
men lad os alle huske og mindes 
Inger som den gode kammerat, der 
gjorde livet lysere og varmere for 
sin familie og sine venner. 

Æret være Ingers minde. 
Annie Sperling,  

gildemester 10. gilde. 
 

- o 0 o - 
 

Stifindertur 
 

Søndag den 26. januar 2014 
går turen til Østerådalens nordligste 
del. Vi mødes kl. 13.00 på P-plad-
sen ved Infohuset – Over Kæret. 

Husk at medbringe kaffe. 
Mange hilsener fra 

Stifinderen. 
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FØDSELSDAGSFONDEN. 
 

Fondens formål er bl.a. at yde økonomisk hjælp til gildebrødre og disses 
efterladte.  
 

Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen efter ansøgning yde hjælp til gildebrødre 
der er helt eller delvis ude af erhverv, eller af anden grund har behov for 
økonomisk støtte til hel eller delvis betaling af lands- og stadsgildekontingent 
og evt. til kontingent til eget gilde.  
 

Støtten bevilges for ét år ad gangen. 
 

I henhold til ovenstående indkalder bestyrelsen for Fødselsdagsfonden nu 
ansøgninger om kontingentstøtte for året 2014. 
 

Ansøgning indsendes på nedenstående skema til egen gildemester 
senest den 31. december 2013. 

 

Gildeledelsen videresender skemaet med evt. ansøgning om supplement til 
dækning af eget gildes kontingent, udover lands- og stadsgildekontingent. 
 

Skemaet skal være Fødselsdagsfondens formand, stadsgildemester Eva Lykke 
Madsen i hænde senest den 31. januar 2014. 
 

 

ANSØGNING TIL FØDSELSDAGSFONDEN FOR ÅRET 2014. 
 

Undertegnede gildebror i ____ Sct. Georgs Gilde i Aalborg, ansøger herved 
om kontingentstøtte for året 2014. 
 

Kortfattet begrundelse anføres her: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Dato:___________________ Underskrift:__________________________ 
Påtegning fra ________ gildes gildeledelse: 
Vi ansøger herved om støtte til gildets kontingent, som for 2014 udgør  
kr.__________ 
udover kontingentstøtten til lands- og stadsgilde. 
Dato:_______________                 
 

Underskrift/gildemester:______________________________________ 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 17.11.2013. 
 

Adresse- og mailændring: 
1. gilde: Peter Thygesen og  
2. gilde: Hanne Thygesen,  

Aastrupvej 65 G, 6100 Haderslev 
Tlf. 9818 9797  

Mail: htpt65@gmail.com 
 

E-mail ændring: 
1. gilde: Frank Odde Sørensen, 

Mail: frankodde@mail.dk 
6. gilde: Tove og Gerhard Posselt 

Mail: posselt@dukamail.dk 
 

Dødsfald: 
7. gilde: Laurits Nelson, 

Død: 13.11.2013. 
 

 

SANGERLAUGET 
 

Sangerlaugsaftenen den 5. novem-
ber, blev en aften i den danske 
sangskats tegn, med revyviser gen-
nem tiderne. Vi startede dog på 
traditionel vis med Musik skal der 
til og Novembersangen. 
Når danskere mødes med udlænd-
inge, synges de gerne mange og 
lange sange, mens vi danskere må-
ske nøjes med et omkvæd. Det ville 
laugsmester lave om på i hvert fald 
for en aften. Vi lagde ud med en 
sang fra 1918’s Tivolirevy, ”Du har 
vist en lille streg på”, efterfulgt af 
”Hvor er du nu” og ”Pige træd 
varsomt” som dengang blev sunget 
af Elga Olga. 
Fra Scala revyen i 1930 fulgte så 
”Nyboders pris” og fik lidt små 

historier om hvordan det var og er 
at bo i de små pittoreske huse. For 
skriveren gav det flash back til 
skoletiden som blev tilbragt på 
Nyboder Skole. 
Vi fik en gennemgang af revyernes 
historie, fra introduktionen i 1849 
på Casino i København og hvordan 
de siden hen har udviklet sig. I 
40’erne under 2. verdenskrig havde 
revyen stor betydning for modstan-
den mod besættelsen. I 50’erne var 
det crazy revyen der regerede, men i 
60’erne kom de holdningsprægede 
revyer tilbage. I 70’erne skete der 
for alvor en udvikling, der kom 
revyer i alle ender af landet og 
specielt TV revyerne vandt indpas. 
I vore dage udfordres revyerne af 
den stadig voksende skare af stand-
up komikere. 
Og så får pianisten Jens-Erik ordet. 
Han introducerer ”Luften var fem-
ten og vandet var seksten” og en 
lille historie fra det virkelige liv. 
Næste nummer var et nummer fra 
Osvald Helmuths tid, ”Dit hjerte er 
i fare Andresen”. Erika Voigt blev 
hyldet med nummeret ”Såd’n var 
det ikke i halvfemserne”. 
Riddersalen på Frederiksberg var 
rammen om meget teater og musik 
igennem 100 år og mange kunst-
nere har trådt på de skrå brædder, 
således sang Liva Weel ”Tag og kys 
det hele fra mig” i 1932 og det 
gjorde vi også. 
Carl Alstrup var endnu en kendt 
dansk kunstner, ham kender vi 
bedst fra ”Manden på risten”, vores 
næste sang blev ”Jeg vil så gerne eje 
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et fotografi af dig” efterfulgt af den 
legendariske ”Manden på risten”. 
En mindre kendt kunstner Tutta 
Rolf optrådte i 1939 med ”Måne-
strålen”, vores næste nummer. 
Sigrid Horne-Rasmussen, kaldet 
Sitter fik sit gennembrud i Horn-
bækrevyen med sit gode humør var 
hun med til at pege på lyspunkter 
undere besættelsen med visen 
”Kammerat med solen” 
Efter kaffepausen fortsatte revytu-
ren med Berthe Qvistgaards reper-
toire i 1943 sang vi ”Jeg ved et spil 
om en vej” efterfulgt af Ib Schøn-
bergs ”Mariehønen” fra 1954. 
Ønskekoncerten kom til at 
indeholde lidt forskellige sange, lige 
fra ”Sangen om livsværdierne”, 
”Veronica”, ”To hvide liljer og en 
knækker søjle” til ”Du kom med 
det der var dig”.  
Vi fortsatte med ”Skoven er så 
underfuld”, Kim Larsens ”Papir-
klip” og et ”Stilfærdigt farvel” valgt 
af Hanne Thygesen som med dette 
valg sagde farvel til Sangerlauget. 
Vi synger videre den 2. december i 
år og den 29. januar næste år. 
 

KULTURLAUGET 
 

Fredag den 25. oktober fejrede 
Kulturlauget sit 50 års jubilæum 
med et brag af en fest, som foregik 
i Hasseris Kirkes krypt.  
33 glade medlemmer samledes i 
forhallen, fik en velkomstdrik, og 
laugsmester Helle Stenild bød vel-
kommen og sagde, at hun glædede 
sig over, at så mange havde lyst til 

at deltage og ønskede os alle en 
dejlig aften. Så fik vi en lille seddel 
som beskrev hvor vi skulle finde 
vor siddeplads og så sang vi fød-
selsdagssang og der blev sagt 
værs'god til den lækre mad der var 
anrettet som buffet. 
Efter forretten holdt Kamma Møl-
ler Petersen tale, idet hun var den 
eneste der havde været med i alle 50 
år, med det der i mange år hed Lit-
teraturlauget, og senere blev ændret 
til Kulturlauget. Det var rigtig 
dejligt at høre historien fra de tid-
lige år. 
Pianisten Jens Erik Studsholm, som 
mange af os kender fra Sanger-
lauget, akkompagnerede os til san-
gene fra det fine sanghæfte, som 
blev flittigt benyttet. 
Fra ”Bakkens Hvile” fik vi besøg af 
tre syngepiger i flotte kostymer, 
som sang de dejlige sange der fra. 
Helle Stenild, Mie Holmsberg og 
Gunny Kongsted underholdt os og 
fik et stort bifald. 
Næste indslag var Hanne Skaven-
borg og Karen Kjær, som causerede 
på en morsom måde over Kultur-
laugets mange forskellige arrange-
menter. 
Så fik Flemming Boye ordet og tak-
kede laugsledelsen for festen, og alt 
det der foregår i Kulturlauget. 
Vi sluttede med at synge: ”Når igen 
det er slut på en dejlig dag” og 
Helle takkede Jens Erik og de to 
søde piger, der så godt havde servi-
ceret os hele den dejlige aften. 
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FØDSELSDAGE I 
DECEMBER: 

Dato:               Gilde: 
05.  Ingelise Back                         6. 
08.  Kirsten Særmark-Thomsen  10. 
09.  Inger Jensen                          9. 
11.  Allis Bartolin Møller            11. 
13.  Henrik Boelsmand,                8.  
14.  Eva Lykke Madsen                2. 
14.  Gunny Kongsted                    9. 
14.  Annie Sperling                     10. 
15.  Per Hougaard Jacobsen         8. 
15.  Paula Fanth-Jensen                9. 
16.  Jørgen Mølgaard                    7. 
16.  Kirsten Hansen                      9. 
17.  Bodil Ramsgaard                  11. 
18.  Jørn Strange, 80 år             12. 
18.  Flemming S. Boye                  1. 
19.  Bente Hejbroch Sauer, 70 år      9. 
19. Johannes Christiansen          10.                       
20.  Marie Kallestrup                  10. 
20.  Hanne Groth                   9. 
20.  Kirsten Bellur, 70 år          12. 
23.  Kirsten Sloth                         2.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24.  Bente Bo Orlien                    6. 
27. Yrsa Schøtt Jacobsen, 75 år 9. 
27.  Frank O. Sørensen                 1. 
30.  Elly Nielsen                            9. 
31.  Lise Nielsen                           9. 

 
 
 
 

DET SKER I DECEMBER 
Dato:                                     Gilde: 
02. Sangaften               Sangerlauget 
03. Kulturlauget           Kulturlauget 
04. Julemøde                              12. 
05. Julegildemøde                         5. 
05. Julestue              Fjerritslevgildet 
07. Juletur                                     1. 
09. Julemøde                                2. 
09. Julemøde              Løgstørgildet 
10. Julemøde                                6. 
11. Julemøde                                9. 
12. Gildemøde                            11. 
16. Julemøde                              10. 
17. Julemøde                                7. 
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FØDSELSDAGE I 
JANUAR: 

Dato:                     Gilde: 
01. Helge Hoff                             8. 
04. Bjørn Mathiassen                  10. 
09. Inge Rafn                                9.  
09. Gert Lassen                            5. 
10. Anny Nis-Hanssen                11. 
11. Søren Aagaard  Petersen         8. 
11. Betty Kjærsgaard                   10. 
11. Else Højberg                         11. 
11. Knud Pedersen                       7. 
13. Betty Pedersen, 80 år           2. 
14. Hanne Thygesen, 75 år        2. 
15. Birgit Olesen                          2. 
17. Bent Jensen, 80 år                8. 
17. Svend Faldborg                      6. 
18. Ellen Henriksen                    12. 
18. Frank Lassen                        10. 
19. Tove Müller                            2. 
21. Kamma Møller Pedersen      11. 
24. Vita Jensen                             2. 
28. Claus Hansen                          1. 
29. Elsebeth Krogshave               11 
29. Ørvin Pedersen                       7. 
31. Anne-Marie Hansen               2. 

ALLE ANNONCØRER OG 
LÆSERE ØNSKES EN 

GOD JUL OG ET 
GODT NYTÅR. 

Redaktøren. 
 

 
 

DET SKER I JANUAR: 
Dato:                                     Gilde: 
06. Nytårsgildehal                         6. 
07. Nytårsgildehal                        10. 
08. Nytårsgildehal                         9.          
10. Nytårsgildehal                         8. 
11. Nytårskur                               9. 
11. Torskegilde        Fjerritslevgildet 
13. Nytårsgildehal                         2. 
13. Gildehal                Løgstørgildet 
14. Nytårsgildehal                         5. 
15. Nytårsgildehal                         1. 
16. Væbnerorientering I           SGL 
20. Nytårsgildehal                       11.        
21. Nytårsgildehal                         7. 
23. Nytårsgildehal                       12. 
25. Wasa-Wasa                             5. 
26. Tur i Østerådalen         Stifinder 
29. Sangaften               Sangerlauget 
30. Arbejdsmøde                        12. 
 

- o 0 o - 

JUBILÆUM  
Den 10. januar har  

Hanne Skavenborg, 6. gilde  
25 års jubilæum. 

 
 
 

REDAKTØREN ØNSKER 
FØDSELARENE OG 

JUBILAREN 
HJERTELIGT TIL LYKKE. 
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
 

Stadsgildemester: 
Eva Lykke Madsen, 

Skodsborgvej  37, 9270 Klarup. 
Tlf.: 9831 7578. 

e-mail: evalykkem@gmail.com 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes,  

Carl Klitgaardsvej 23, 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 februar 2014: 
søndag den 19. januar 2014 

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




