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Kære gildebrødre 
 

Vi nærmer os årsskiftet, og det er blevet tid til at gøre status og se tilbage på 
det gamle år. 
 

Året har været præget af stor aktivitet i alle Aalborg gilderne, og mange 
gildebrødre har haft lyst til at deltage i de tværgående laugs aktiviteter. 
 

Der har været gode fælles arrangementer af intern karakter og udadvendte 
aktiviteter med et humanitært eller godgørende formål. 
 

Her kan nævnes nytårskuren i Hasseris kirke, hvor 11. gilde stod for det 
praktiske arrangement. Vi hørte Marie Juul Sørensens dejlige sang, og Sct. 
Georgs Prisen blev uddelt. I oktober Fellowship Day, hvor Ernst 
Trillingsgaard holdt foredrag. Begge gode og hyggelige arrangementer. 
 

Vesterhavsmarchen og Dansk Flygtningehjælps landsindsamling er begge 
eksempler på aktiviteter, hvor gildebrødre fra Aalborg også gør en særlig 
indsats for at skaffe midler. 
 

Jeg kan ikke nævne alle arrangementer, men jeg vil her gerne takke alle 
gildebrødre, der i løbet af året har gjort en stor indsats til gavn for os alle. 
 

Møderne på landsgildeplan har været meget præget af gildernes faldende 
medlemstal og diskussion om, hvordan denne udvikling kan vendes.  
 

Det er derfor meget velkomment, at en lille gruppe af aktive Aalborg 
gildebrødre har dannet et udvalg med det formål at få flere gildebrødre. Det 
såkaldte ”gildebrødre under femti” udvalg ser det som sin fornemste opgave 
at fremkomme med ideer og materiale, der kan gøre Aalborg gilderne mere 
synlige. Jeg er sikker på, at vi hører mere fra udvalget fremover. 
 

På stadsgildeledelsens vegne vil jeg benytte lejligheden til at takke alle for et 
godt samarbejde samt ønske alle gildebrødre og familie 
 

en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår 
 

Flemming Hansen, stadsgildemester. 
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12. Sct. Georgs Gilde og Nørresundby spejderne holder 
Julebazarer 

i Nørresundbyspejdernes hus på Lerumbakken, 
 

den 29.-30. november,  
den 6.-7. december,  

den 13.-14. december, og den 
20.-21. december.  

Alle dage fra kl. kl 10-16. 
 

Der er salg af juletræer, adventskranse, dekorationer m.m., og 
der kan kan købes gløgg, æbleskiver, kaffe/te. 

Vel mødt! 
12. Sct. Georgs Gilde.   

Stifindertur 

 
Søndag den 18. januar 2015 skal vi gå en tur omkring Juelstrup Sø. 

Vi har endnu ikke »prøvegået« turen, som er ca. 3,8 km, men så snart vi har, 
sætter vi opslag med nærmere beskrivelse og program på tavlen i 

Gildeborgen. Vi kan allerede nu sige, at vi skal mødes på P-pladsen ved 
Hjedsbækvej kl. 13.00 - husk at medbringe kaffe m.v. 

Vi håber at se mange til en stille og rolig spadseretur og kammeratligt samvær 
på en forhåbentlig stille og frostklar dag - på gensyn! 

 

Finn Christensen – Henning Klausen – Jørgen Orlien 
6. Sct. Georgs Gilde.
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VESTERHAVSMARCHEN 2014 – REGNSKAB. 

 

 
 
Salgsindtægter:                        (kroner) 
Salg af startkort   16.915,00 
Salg af øl, vand og pølser  11.322,00  
Salg af annoncer og skilte  19.000,00 
Renteindtægter         13,72  
Indtægter i alt:      47.250,72       
 
 
Udgifter: 
Varekøb  4.893,15 
Annoncer  4.200,00 
Underholdning  10.600,00 
Servicevogn og toiletter   9.000,00 
Kontorartikler m.m.  1.417,26 
Containerfragt                                                                                3.125,00 
Materiel                                                                                          3.425,27 
Materiel 2013                                                                                    937,50 
Medaljer                                                                                         7.200,00 
Møder    1.312,50 
Møder 2013  714,00 
Fortæring ved afvikling af march  3.517,97 
Repræsentation                                                                                 300,00 
Udgifter i alt:   50.642,65 
 
Vesterhavsmarchens underskud 2014  -3.391,93 
 

Underskuddet dækket af Stadsgildet 
 

 
Underskrevet: 

 

Aalborg, den 23.09.2014: Anni Sperling, kasserer. 
 

Svenstrup, den 23.09.2014: Kaj Palsgaard Andersen, revisor. 
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1. Gilde. 

 

Alle gildets brødre var tilmeldt årets 
efterårsgildehal den 17. november 2014. 
En rigtig dejlig aften med en super 
stemning. Gildemester Peter Jensen 
talte om det forhold, at undersøgelser 
viser, at Danmark er det lykkeligste land 
i verden. 
Kan vi overhovedet, som et af verdens 
rigeste lands tillade os at jage lykken, når 
så mange millioner af mennesker verden 
over lider og dør af sult, tørst og mangel 
på medicinsk behandling. Kan vi 
overhovedet tillade os at klage og være 
utilfredse, når alt for mange mennesker 
oplever krig og ødelæggelse, og når 
kvinder og børn hver dag bliver 
mishandlet og udsat for krænkelser og 
uretfærdigheder. Er vores higen efter 
lykke blot et udtryk for forkælelse af 
dimensioner? 
Mesters videre betragtninger om dette 
fænomen var spændende og 
tankevækkende. 
Tankevækkende var også Bent Oves 5 
min. Sct. Georg. Han tog udgangspunkt 
i treårskrigen 1848-1850 og videre med 
krigen i 1864, bl.a. med henvisninger til 
Ole Bornedals TV serie. Men det var nu  
mest spørgsmål om, hvem der træffer 
beslutningerne om at gå i krig og om, 
hvordan vi behandler vore soldater, når  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
de vender hjem fra krigen. Ofte med sår 
på krop og sjæl. Bent Ove 
sammenlignede videre hvordan vi gør 
nu om dage. Om vores deltagelse i krige 
i Irak, Afghanistan, Libyen og nu 
Mellemøsten. Om soldater der kom 
hjem fra internationale missioner. Ingen 
af dem fandt megen forståelse for de 
traumer, de havde pådraget sig. 
Sluttede med det paradoksale i, at 
tidligere gik vi i krig for at erobre eller 
forsvare land. Nu går vi i krig for at 
bevare freden. Sluttede med at vi alle 
sang sidste vers af »Der er ingenting der 
maner«. 
Claus Hansen fortalte om »her er mit 
liv«. Om sin barndom i Fleskum 
Herred. Om sin opvækst, skole og 
fritidsinteresser. Om hvordan han 
mødte Anne Marie, stiftede familie. Om 
sit arbejdsforløb, der foreløbig er endt 
med at være kranfører på Aalborg 
Havn. Et spændende og udfordrende 
erhverv. 
Alt dette kædet sammen med dejlig 
musik og årstidens sange. En vel-
smagende herreret fuldendte aftenen for 
brødrene i 1. Gilde. 
Vi har juletur den 6. december og 
nytårsgildehal den 21. januar 2015. 
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2. Gilde. 
 

Den 15. oktober holdt 2. gilde 
efterårsgildehal. 
Ved efterårsgildehallen har vi den 
tradition, at en tidligere gildemester 
holder mestertalen og det var i år Rita 
Koch.  
Rita fortalte om en fest hos en kusine, 
hvor hun havde oplevet, at positiviteten 
fik et direkte udtryk. Kusinen havde i sin 
sene alder engageret sig i mange ting og 
Rita var pludselig omgivet af en masse 
glade og engagerede kvinder.  
Kusinen nævnte, at de – kusinerne - 
havde lovet hinanden ikke at sygne hen i 
tristesse og negative tanker. Og det er 
det vigtige, at livet leves mens det er der 
– med glæde og posivitet.  
Else Wedege holdt 5. min. Sct. Georg 
og med barndomserindringer blev vi 
mindet om 2. verdenskrig. En tid som 
skal huskes og aldrig blive glemt.  
Tekla og Vibeke kvitterede for 
opmærksomhed ved runde fødselsdage 
med et glas vin og så udfoldede 2. gilde 
sig under eftergildehallen med sin 
sædvanlige store sangglæde. Det blev en 
aften i glædens tegn. 
Den 4. december har vi julemøde og 
den 22. januar, nytårsgildehal. 
 
6. Gilde. 
 

Den 10. november 2014 havde 6. gilde 
en rigtig god rundvisning på 
Vandteknisk Museum, hvor Vi mødte 
talstærkt op til at høre om VAND i 
Aalborg som Leo Nielsen fortalte meget 
levende om og med gode Billeder om 
hele historien bag vand i Aalborg. 

Aalborg vandværk blev anlagt i 1854 
ved Blegkilde/Sønderbro, dengang et 
stykke uden for byen. 
Vandværket var udstyret med to 
dampdrevne pumper, som forsyning til 
Aalborg midtby. Før den tid hentede 
befolkningen vandet i åerne eller fra en 
brønd på Nytorv.  
De første vandledninger blev lagt i 
jorden i forbindelse med oprettelsen af 
Aalborg Vandforsyning i 1854, var af 
støbejern. De første vandhaner blev 
relativt hurtigt installeret i husene, men 
ellers var der vandposte på gadehjørner-
ne. 
I 1906 blev det besluttet at modernisere 
vandværket og det markante maskinhus, 
tegnet af arkitekt Hother Paludan. Året 
efter blev en dieseldreven pumpe 
installeret. 
Hele den smukke bygning med alle 
maskinerne er i dag Vandteknisk Muse-
um, og det fremstår  meget flot og 
velpudset. 
Det var en dejlig og meget lærerig aften, 
takket være Leo Nielsens gode 
beretninger. Vi sluttede aftenen med 
kaffe og kage. 
 

 

7. Gilde. 
 

Så oprandt dagen hvor vort store 
andespil skulle løbe af stablen, så vi 
kunne få penge i kassen til uddeling til 
spejderne og til Gildeborgens 
forskønnelse. Ænder og kyllinger var 
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købt, sidemandsgevinster hentet. Og det 
var de omkring 100 gevinster til 
amerikansk lotteri, som vi har fået 
sponseret fra over 20 firmaer i byen, 
også. 
Alt var gjort klart, alle stole i gildehallen 
var fyldt med gevinster, og så var det 
bare at vente. Hvor mange mon der 
kom i år. KFUM spejderne havde luftet 
muligheden for, at en seniorgruppe 
måske dukkede op. 
Da spillet gik i gang var der omkring 55 
deltagere, her iblandt en enkelt KFUM-
senior. Da Flemming Markussen bød 
velkommen, konstaterede han, at fik vi 
udsolgt af amerikansk lotteri, ville der 
være 2 gevinster pr. næse. 
Nå, men udsolgt fik vi desværre ikke, 
men mange fik rigtig gode gevinster 
med sig hjem. KFUM-senioren bl.a. 2 
ænder, så mon ikke vi ser ham igen. Jeg 
havde nær glemt, at forpagter Kjeld 
diskede op med lune æbleskiver, kaffe, 
te, øl og vand i pausen. Selv om der var 
plads til flere, spyttede de deltagende 
godt i kassen. Det blev til kr. 6.390,- til 
Gildeborgen og kr. 2.670,- til 
»spejderhjælpen«. En dejlig og hyggelig 
aften, men også en aften med stor 
koncentration. Du kan stadig se billeder, 
gevinster m.m. på vores hjemmeside. 
 

Følgende numre er udtrukket på  
i alt 3.500 andele i 2014: 
0023, 0531, 0618, 1241,  
1531, 1677, 1753, 1770,  
2438, 2538, 2700, 3098 

Afhentning af gevinsterne aftales med 
Sven Rasmussen  

på tlf. 4058 2241 eller sor@live.dk 
senest den 28. februar 2015. 

Ikke afhentede gevinster tilfalder 
lotteriet. 

 

Den 16. december har vi julemøde og 
nytårsgildehal den 20. januar 2015. 

 
8. Gilde. 
 

Ved gildemødet den 9. september, 
fortalte vor kommende gildebror, Ulrik 
Petersen, om friskolerne i Danmark, der 
skylder 2 personer deres tilblivelse, 
nemlig Grundtvig og Kresten Kold. 
Kold blev født ind i en fattig skomager-
familie i Thisted i året 1816. Han blev 
ikke glad for skolen, hvor alt var 
udenadslære og med en uduelig og 
fordrukken lærer. Som 11 årig syntes 
faderen han skulle hjælpe på værkstedet, 
og senere overtage butikken. Det duede 
han ikke til, men moderen mente at 
kunne han ikke blive andet, så kunne 
han blive skolelærer.  
Han blev som 15 årig ansat som 
omgangslærer, d.v.s. han skulle under-
vise bøndernes børn på gårdene. Blev 
senere huslærer på en herregård. 
Som 18 årig startede han på seminariet i 
Snedsted, der lærte han ordenes 
betydning og at man med dem kunne 
gøre børnene glade og oplivede, så de 
ikke kedede sig i skolen.  
Han blev »hellig« og mistede kæresten 
da han forbød hende at gå til bal, han 
glemte hende aldrig, og blev først gift 
som 50 årig. 
Han fik arbejde på Mors og senere i 
Sønderjylland, men det gik ikke godt da 
han ikke ville få børnene til at læse og 
udenadslære »Balles lærebog«. 
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Han kom så med en præstefamilie til 
Smyrna i Tyrkiet, blev der i 5 år hvor 
han sparede op.  
Tog hyre på et skib til Danmark, men 
blev så søsyg at han afmønstrede i 
Italien, hvorfra han gik hjem. 
Hjemme startede han den første friskole 
i Ryslinge på Fyn med økonomisk hjælp 
fra Grundtvig, der gav ham 50 
Rigsdaler. 
Det gik fint og han måtte flytte til 
Dalum ved Odense, hvor han som 50 
årig giftede sig med en ung pige på 22 
år, med hvem han fik 2 døtre, men 
døde allerede som 54 årig i 1870. 
En friskole får 85 % af udgifterne i 
støtte fra staten, resten må de skaffe på 
forskellig vis. 
Ved måltidet bagefter var Søren 
Aagaard bordleder på festlig vis. 
Aftenen sluttede med kaffe og 
Benediktes hjemmebag. 
Vi sluttede af på vanlig vis med Nu er 
Jord og Himmel stille. 
 
Til gildemødet den 13. november havde 
Henning Toftild fået fat i Erike Ivanoff 
Nielsen, ikke fra Rusland, men fra en 
lille by uden for Frederikshavn, til at 
holde foredraget: »Med hestevogn 
igennem Europa«. 
Erike er fra Nordsjælland og uddannet 
tømrer. Da han var fyldt 50 blev han 
skilt, og valgte kort tid efter at realisere 
sin barndomsdrøm at køre med 
hestevogn gennem Europa. Han 
byggede sin egen hestevogn, men det 
viste sig at den var for høj til de lave 
viadukter i Frankrig så han valgte at 
bygge en mindre model. Han købte 2 

mindre heste og begav sig af sted, uden 
at kunne andet sprog end sit danske! 
Første stop var Sønderjylland hvor han 
boede og arbejde hos noget familie. 
Turen fortsatte mod Tyskland ned over 
Kielerkanalen og ned mod Frankrig. På 
et mindre landbrug fik han lov til at bo 
hos en familie der ikke havde meget til 
dagen og vejen, men de havde kød, 
grønt og vand samt masser af hø til 
hestene. Erike skulle som betaling 
reparere en meget faldefærdig stald-
bygning. Hestene havde på turen dertil 
pådraget sig skader på hovene fra 
asfalten. Derfor opfandt Erike 
gummisko til hestehove, udført af gamle 
bildæk. Det hjalp og efter godt et år 
begav han sig videre på sin rejse og 
kørte ind i Frankrig. Arbejdede igen 
som tømrer men også med fremstilling 
af ost. Pga. megen biltrafik, tog det 
Erike tre dage at komme gennem byen 
Lyon med sin lille hestevogn. Efter et år 
i Frankrig havde han også her lært 
sproget. Han begav sig nu af sted med 
alperne og Norditalien. Stille og roligt 
nåede de frem, klar til »bestige« bjergene. 
Det gik godt indtil fønvinden kom ned 
fra alperne med kulde. 
Alt gik Erike imod. Han havde kun ca. 
40 liter vand tilbage til hestene, og en 
hest drikker 7 l. i døgnet, samt 1 l. pr 
arbejdstime, men efter at have passeret 
et pas i 2200 m. højde, gik turen mod 
Verona.  
Erike arbejde sig frem, dels som tømrer 
men også med at vende oste på et osteri. 
Så snart der var tjent penge til næste 
etape, gik det igen nordpå mod Østrig, 
men den ene af hestene blev alvorlig 
syg, men en dygtig dyrlæge klarede 
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tingene og efter en lang begivenhedsrig 
tur på 3 år og 7 måneder nåede Erike 
frem til Puttgarden over med færgen til 
Rødby. Her mødte han det danske 
bureaukrati. Det var ikke sådan lige at få 
to heste med ind i Danmark, men ved 
at overbevise myndighederne om at var 
pære dansk og bare havde været et smut 
rundt i Europa fik Erike 
indrejsetilladelse og nåede frem til 
Helsingør. 
Hestene blev opstaldet og er senere 
døde efter et godt liv. 
Erike har besluttet at leve den sidste del 
af sit liv ved Frederikshavn, i et lille 
gammelt hus fra midten af 1800 tallet, 
men selvfølgelig total- renoveret og med 
ny tagkonstruktion og rensede 
facadesten, - jo, den gamle tømrer kan 
endnu. 
Vores næste arrangement er nytårs-
gildehal den 9. januar 2015.  
 
9. Gilde. 
 

Den 11. november holdt vi vores 
novembergildehal. 
Gildemester Tove Husum talte om, at i 
gamle dage var 1. november og 1. maj 
skiftedage, dvs. man her skiftede plads. 
Pigerne var som regel i huset og karlene 
på gårdene. 1. november var en fridag, 
som forretningerne så frem til, da der 
blev udbetalt løn, som jo skulle omsæt-
tes, før man skiftede til et nyt hjem. Det 
blev nærmest en festdag. 
Nu om dage skifter man hele året, og 
der er ikke disse skæringsdage, hverken 
på arbejdsmarkedet eller i uddannel-
sessystemet.  

Tove havde altid ønsket sig at blive 
sygeplejerske, og efter 16 mdr. i en 
dansk familie som husalf, var Tove 
ansat i et år i en stor familie i Norge, 
hvor hun skulle passe 5 børn og en 
kæmpevilla, men det gav jo et plus på 
cv’et til sygeplejerskeuddannelsen.  
Det var dejligt at høre om sygeplejer-
skeuddannelsen, da der hverken var SU 
eller andre tilskud til økonomien. Dog 
havde man fri bolig, uniform og fri kost 
som en del af lønnen. Man ikke måtte 
have besøg efter kl. 23 og da slet ikke 
herrebesøg. 
Alle vi, der var unge dengang, oplevede 
jo noget lignende i vores forskellige 
uddannelser. 
Tove sluttede med: arbejdslivet er nu 
overstået og vi hører til de, som omtales 
som det grå guld og de, som måske skal 
have vaccumpakket mad. Eller skal vi 
det? 
Lise Nielsen. Holdt 5. min., hvor hun 
fortalte om familiens dragkiste, som 
havde været med i 1. verdenskrig, og 
som har tilhørt Lises svigermors far, 
Hennings morfar. 
Lise fortalte om sin svigermor, der kom 
til Danmark som wienerbarn allerede i 
1919, hvor der var nød og elendighed i 
store dele af verden. 
Tænk at man i bare nød var tvunget til 
at sende sine børn til et fremmed land, 
et fremmed sprog, en anden religion og 
til en familie, som man ikke kendte. 
Lises svigermor kom til Horsens som 
13-årig. Underernæret var hun, men tog 
10 kg på i de 3 måneder, hun var i 
Danmark. Hun traf sin kommende 
mand, i Horsens og de blev gift her og 
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fik 3 børn, og boede resten af livet i 
Danmark. 
Lise reflekterede over, at Danmark med 
glæde åbnede deres døre for 18.000 
wienerbørn. 
Hvordan er det i dag??  Alene i år 
kommer der 20.000 flygtninge fra 
Syrien! 
Tak for en skøn aften, hvor snakken jo 
altid næsten løfter loftet. 
Vi har julemøde den 17. december og 
nytårsgildehal den 14. januar 2015.  
 
10. Gilde. 
 

Ved Fellowship-gildehallen den 22. 
oktober, indledte gildemester Annie 
Sperling med 1. minuts stilhed for Frank 
Lassen, som døde den 25. september 
2014.               
Dernæst holdt hun en rigtig god tale om 
internationalt samarbejde som en 
nødvendighed for vores tilværelse og 
færden. Her uddrag af talen: Verden er 
blevet mindre, og vi skal ruste os selv og 
vore børn til at leve i en international 
verden. Vi er en relativt veluddannet 
nation, og et stigende antal unge 
studerer i udlandet, og vi andre tager på 
ferierejser, og alt sammen medvirker det 
til et øget kendskab til andre lande og 
folkeslag, som er vigtigt i bestræ-
belserne på at konkurrere, for vi kan 
ikke overleve uden handel med andre 
lande. Der er megen uro i verden, 
borgerkrig, sult og store katastrofer. 
Mange mennesker er på flugt og mange 
går til undervejs. Vi bør finde måder at 
hjælpe vor tids flygtninge, så flere af 
dem kan få en tålelig tilværelse. Store 
dele af flygtningestrømmen har 

baggrund i politiske 
uoverensstemmelser, og dem skal vi 
medvirke til at bilægge og tage del i 
opgaven at hjælpe mennesker på flugt, 
her eller i flygtningelejrene. Vi må ikke 
forfalde til at lade vores uvilje gå ud over 
»budbringeren.« 
Annie sluttede med et citat af Storm P. 
og ønskede for os alle, at vi ville øve os i 
at se positivt på de udfordringer livet 
giver, og dem vi giver hinanden. 
Fellowship-budskabet blev læst op af 
kansler Kirsten Bøgh Nielsen. 
Betty Kjærsgaards 5 min. Sct. Georg tog 
udgangspunkt i et digt om at tage det 
med ro, nyde livet og de små glæder.  
Den 3. december har vi julemøde og i 
2015 travetur den 4. januar og 
nytårsgildehal den 12. januar. 
 
11. Gilde. 
 

Den 3. november 2014 havde vi 
november gildehal med optagelse af 
Henriette Fogh. Henriette svarede 
meget fint på de stillede spørgsmål og 
blev budt velkommen af gildemester 
Irma Elmer!  
I gildemestertalen tog Irma udgangs-
punkt i »Lyset«, som hun knyttede til 
mange forskellige situationer i et 
menneskeliv, samt til både bibelske og 
historiske beretninger! 
Efter gildemestertalen sang vi »Lad dem 
lege i livstræets krone«, som var ønsket 
af Inge Vestergaard, der herefter i sit 5. 
min. Sct. Georg, tog udgangspunkt i 
sangen. Inge fortalte bl.a. om sin seneste 
tur til Rumænien, hvor hun havde 
besøgt en lille landsby, kun beboet af 
ekstremt fattige mennesker. Men det 
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gjorde et stort indtryk på hende, at de 
alle var så glade. Nok var der mangel på 
penge og materielle goder, men ikke på 
knus og livsglæde eller stolthed over 
børnene, der gik i skole! 
I eftergildehallen var der adskillige taler, 
hvis indhold vekslede mellem 
velkomstord og blomster til Henriette 
og oplysninger og opfordringer til vores 
snarlige julemarked i Aalborg Kloster!  
Vi sluttede aftenen med at prøvesmage 
julesmåkager fra et par af vore 
gildesøstre! 
Vore næste arrangementer er julemøde 
den 17. december og nytårsgildehal den 
14. januar 2015.  
 
12. Gilde. 
 

Efter gildemester Anna-Marie Peder-
sens varme velkomst til gæster og 
gildebrødre, på 12. gildes 37 års 
fødselsdag, gik Anna-Marie over til et 
tilbageblik fra vores efterårstur til 
Hammer Bakker – og det var en dejlig 
tur i et skønt vejr, der blev samlet en 
god del materialer ind til vores julebazar, 
som jo er i fuld gang når disse linjer 
læses, håber det igen i år bliver en stor 
succes.  
 I gildemestertalen citerede Anna-Marie 
landsgildemester Helmuth Werth´s tale 
ved gildemesterstævnet på Bygholm i 
Horsens, den 27./28. september. Anne-
Marie  havde ikke selv deltaget men 
havde læst hele talen og var blevet både 
berørt og betaget af hans betragtninger. 
Derefter hørte vi nogle pluk fra talen, 
senere har vi fået udskrift af hele talen, 
og jeg giver hende ret. Anne-Marie 
sluttede med at ønske 12. gilde til lykke 

med de 37 år og alle gode tanker for det 
nye år. 
Fellowship hilsnen af Mida Rodrigues, 
formand for ISGF verdenskommite, 
blev læst op. Sædvanen tro sluttede 
aften med lækker middag, sang og taler, 
og en livlig snak om alt hvad der rører 
sig i de forskellige grupper. 
 
Ved distriktsgildehallen i Aalborg 
Kloster den 6. november deltog flere fra 
12. gilde. Hanne Jørgensen, vores 
kansler, skulle optages som ridder, og en 
overraskelse for hende var, at hendes 
bror og svigerinde, Anne og John 
Winther også fra 12. gilde var med til at 
fejre hende. 
Hanne aflagde et flot riddersvar om 
livets indhold og kvaliteter, lige fra sin 
barndom og skolegang i København, 
sin uddannelse som sygeplejerske på 
Rigshospitalet, sin beslutning om at 
flytte til Aalborg til et lederjob på 
Aalborg Sygehus. 
Efter 40 års sygeplejegerning har tiden 
ikke stået stille for Hanne. 
Hun har et stort omsorgsgen og er bl.a. 
frivillig på Veteranhjemmet i Aalborg og 
er dybt engageret i FDB/COOP, spiller 
golf og udfolder sine kreative evner med 
glas og beton. 
Hun siger aldrig nej, når der skal ydes en 
indsats, og det udmønter sig bl.a. i et 
godt samarbejde med Nørresundby 
Spejderne og Lindholm Spejderne. 
Ved den efterfølgende sammenkomst i 
Gildeborgen, blev Hanne fejret med 
taler, blomster og gaver.  
Ved gildemødet den 18. november 
havde vi besøg af lederen fra Frelsens 
Hær i Aalborg, Kjell Bergman og 
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hustru. Det var en yderst spændende 
aften, hvor vi blev meget klogere på 
hvad Frelsens Hær står for både på det 
sociale og åndelige plan. Kjell Bergman 
var en interessant og sprudlede taler, 
som gav os indsigt i bevægelsens opstå-
ende og dens arbejde, både i udlandet 
og i Aalborg. I Cafeen på Mølleplads og 
værestedet i Nørholm, er der på 
nuværende ca. 400 personer som har 
søgt om julehjælp, så der er et stort 
behov for frivillige midler. 
Den 9. december mødes vi til julemøde, 
med tid til hygge og pakkespil og den 
27. januar 2015 til nytårsgildehal 

GLÆDELIG   JUL  OG 
GODT  NYTÅR. 

 
 
 
 

 
 
 

Vi vil så gerne være flere 

 
Som du jo nok har læst, er der gang i 
udvalget. Vi har nu fået fremstillet et 
visitkort, også i A5 og A4. Det lille 
visitkort vil vi gerne have dig til at 
uddele. Desuden har vi fået lavet et 
banner på 76x122 cm., som skal hænges 
op, der hvor dit gilde har et arrangement 
»ude i byen«. 
Vi har en reklame kørende på TV-
Aalborg, og der har de også reklameret 
for Fredslyset i en uge op til. 
De næste aktiviteter bliver at oprette en 
side(væg) på Facebook, som skal 
indeholde alle »åbne arrangementer«, 
hvor vi gerne vil have andre med. Det er 
også ad den vej, vi relativt let kan 
komme i kontakt med mange uden den 
store indsats. 
Vi skal også have etableret en PR-kasse, 
som kan tages med til forskellige 
arrangementer, og som skal indeholde, 
hvad der er brug for i den 
sammenhæng. 
Udvalgets forventninger til dig som 
gildebror: 

Have et antal små visitkort med dig til 
uddeling, hvor det må være muligt 
Overveje hvilke arrangementer, der 
kan være »åbne«, og som derfor skal 
offentliggøres på Facebook, TV-
Aalborg og … 
Huske PR-kassen ved arrange-
menter ud af huset. 
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Spejderkontakt- udvalgsmøde 
 

Jeg vil blot fortælle om min 
deltagelse i mødet den 23.oktober. 
Mit formål med at deltage, var at 
fortælle om aktiviteterne vedr. »At 
vi vil så gerne være flere«. 
Hold da helt op – for en positiv 
holdning fra såvel spejdersiden 
som fra gildesiden. 
Allerede inden jeg kom på, gik 
snakken om, hvad man kan bruge 
gilderne til og omvendt. 
Om hvad man kan bruge 
Gildeborgen til osv., så jeg til 
sidst blev nødt til at afbryde 
snakken, ellers havde man taget 
alle mine stikord. 
Vores A4-visitkort blev uddelt til 
KFUM, FDF nord for fjorden, 
De grønne piger og Jens Bang 
Division. 
Men snakken gik også på, at 
reklame gør det ikke, der skal 
komme gildebrødre på besøg og 
fortælle om, hvad vi laver. Og 
som nævnt – der er opbakning. 
Der blev også talt om, hvilke 
gildearrangementer spejderne kan 
deltage i, - og her blev vores ide 
med Facebook positivt modtaget. 
Jeg nævnte, at vi er åbne for at 
oprette grupper i de enkelte gilder 
for »de unge«, at vi er åbne for at 
oprette et helt nyt gilde for »de 
unge«, - eller hvad der måtte være 
behov for. Og der var opbakning 
fra de deltagende gildebrødre. 
Med hensyn til brug af 
Gildeborgen endte vi med at 
foreslå, at spejderne spørger 

Stadsgildet, når de synes, der er et 
arrangement, de gerne vil holde i 
der. 
Så er det op til Stadsgildet at 
fjerne evt. forhindringer, så det 
kan lade sig gøre.  
Også her var der stor opbakning 
fra gildebrødrene, og 
opfordringen til Stadsgildet er, at 
den slags arrangementer bare 
SKAL holdes, og at der stort set 
IKKE kan være nogen forhin-
dringer, der kan stå i vejen. 
Jeg har bedt om, at emnet »Vi skal 
være flere« kommer på Spejder-
kontakt-udvalgsmøderne fremo-
ver, så vi kan holde gryden i kog. 
Næste opgave bliver at få samlet 
de gildebrødre, der skal på besøg i 
de forskellige grupper og kredse 
til foråret, således vi kommer med 
et nogenlunde enslydende 
budskab. 
Jeg har ikke fået armene ned 
endnu. 

 

Kurt Keldorff. 
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Byløb i Aalborg 
 

Spejderne satte deres præg på familien 
Aalborgs lørdagshandel den 1. 
november, da byens spejdere, i 
samarbejde med gildernes 
spejderkontakter, holdt byløb der 
henvendte sig til de yngste spejdere. 
 

 
Spejdere fra Klarup Gruppe. 

  
Dagen bød på strålende solskin og 
masser af sejt spejd, mens de små – 
nogle endog meget små - spejdere løste 
opgaver på de seks poster, som var 
anbragt på de mest finurlige steder i 
storbyen – både under og over jorden. 
De små gik til opgaverne med krum 
hals og imponerede de aldrende gilde-
brødre med deres færdigheder.  
Opgaverne bød blandt andet på 
udfordringer inden for kort, kompas og 
kimsleg – og det var dejligt at se, at der 
er krummer i dagens ungdom, der 
sagtens kan lave gammeldags 
spejderarbejde uden mobiltelefoner. 
Krummer var der også i ungerne, da 
løbet sluttede med hjemmebagt kage og 
et glas saftevand. Alle spejderne modtog 
et diplom som bevis på deltagelsen. 
Løbet havde samlet 125 spejdere fra 
DDS og de grønne pigespejdere. Løbet 
var tilrettelagt af spejderkontakterne fra 
Aalborg-gilderne og ledere fra DDS og 

KFUM-spejderne. 25 gildebrødre stod 
på post. 

Jesper Hansen, 
spejderkontakt 8. gilde. 

 
Fellowship Day 

 

Den 25. oktober 2014 kl. 11.00 samle-
des 63 gildebrødre fra Aalborg gilderne, 
samt ledsagere i Aalborg Kongres og 
Kultur Center, for at fejre Fellowship 
Dagen sammen.  
Det blev en underholdende dag, som 
startede med sangen: »Blæsten går frisk 
over Limfjordens Vande.« Herefter var 
der en kort velkomst ved Ingrid 
Kristensen, 6. gilde til alle de fremmødte 
og sidst men ikke mindst til festens 
hovedtaler: Ernst Trillingsgaard: 
 

 
 

Hans foredrag hed: »Mennesker, jeg har 
mødt.« Det blev til en lang perlerække af 
kendte mennesker, danske såvel som 
udenlandske kunstnere, som han har 
haft forbindelse med. Dette blev krydret 
med billeder og små anekdoter, der 
kaldte på smil og latter hos tilhørerne. 
Ernst Trillingsgaard fik en vingave for 
sin ulejlighed, inden han hastede videre 
til sit næste arrangement.  
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Efter foredraget blev vi beværtet med 2 
slags sild og en varm, eksotisk ret: 
Svinesauté Carpulca. 
Herefter blev Fellowship-budskabet læst 
op af Kirsten Hansen 9. gilde. Dette 
budskab skrives altid af formanden for 
ISGF, i år af: Mida Rodrigues.  
 

 
 

Vi sang derefter »Oktobersangen« og til 
sidst sluttede Stadsgildemester 
Flemming Hansen dagens arrangement 
af ved at minde os om, at det jo var en 
fødselsdag, vi fejrede. Nemlig: 
International Scout and Guide 
Fellowship (ISGF). 
Flemming Hansen rettede også en tak til 
gildernes GIM´er, som havde stået for 
arrangementet.  
Til slut sang vi alle – stående i en stor 
rundkreds – »Nu er Jord og Himmel 
stille« – en dejlig afslutning på en festlig 
og underholdende dag. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Mandag den 10. november afgik en af 
11. gildes ældste piger, Herdis Højbjerg 
ved døden. Herdis var enke efter Knud 
Højbjerg, mangeårigt medlem af 1. 
gilde, og både Herdis og Knud var i 
mange år meget engagerede spejderfor-
ældre for deres 3 drenge. 
Herdis havde været i 11. gilde i mere 
end 30 år, - havde let til smil og latter, 
var meget vellidt af alle i gildet, ligesom 
hun også i mange år var en flittig gæst i 
Sangerlauget. 
Som kontormedarbejder i COWI 
Consult, blev Herdis i 1983 ramt af en 
blodprop, men hun kom igennem det 
og blev igen en glad gildepige. 
De senere år har Herdis flere gange 
været ramt af sygdom, ligesom hun for 
få år siden havde den store sorg at miste 
sin midterste søn, journalist Jørgen 
Højbjerg, der døde som 54- årig.  
For 1 måned siden faldt Herdis og 
brækkede sin ene skulder og en lunge-
betændelse stødte til. 
Herdis blev 87 år den 3. november. 
 

Æret være Herdis ̀  minde. 
Gitte Møller Nielsen, 11.gilde. 

 
 

 

14



Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 19.11.2014 
 

Optagelse: 
8. gilde: Ulrik Petersen 
Max Henius Vej 38 st.th. 

9000 Aalborg. Tlf. 4149 0736 
Mail: ulmai@hotmail.com 

Optaget 14.10.2014. 
 

11. gilde: Henriette Fogh 
Svenstruphøj 60, 9230 Svenstrup. 

Tlf. 2263 1000 
Optaget 03.11.2014 

 

Dødsfald: 
11. gilde: Herdis Højbjerg  

Annebergvej 73A, 9000 Aalborg. 
Død 10.11.2014. 

 
 

Broderkæden 
 

Når du næste gang modtager 
opkrævning fra Broderkæden, vil 
du ikke modtage et indbetalingskort 
som hidtil, men i stedet en mail fra 
mig, hvori jeg vil bede dig indbetale 
et beløb på en nærmere angiven 
konto. 
De medlemmer, der ikke har en 
mailadresse vil i stedet modtage et 
brev. 
Ved denne ændring af betalings-
formen sparer Broderkæden udgif-
ter til trykning af giroblanketter, 
samt gebyr til girobank. 
Og som et velkendt ordsprog siger: 
»Hvad der er sparet, er tjent«. 

På vegne af Broderkæden, 
Bente Bo Orlien, kasserer. 

Sangerlauget 
 

 Sangerlaugsaftenen den 5. i 11., 
blev indledt med at november blev 
budt velkommen med November-
sangen og Det er musik der skal til. 
I sidste uge var der Syng dansk og 
der var rigtig mange arrangementer. 
På de danske højskoler har man 
altid hyldet den danske sang og for 
200 år siden blev der indført sang i 
de danske skoler.  I 1894 udgaven 
af Højskolesangbogen var sange og 
melodier enkle og sangbare. 
Vi fik den 18. udgave udleveret og 
aftenens tema var at »bevæge sig« 
fra 1704 til den udgave vi har i dag. 
Vi indledte aftenens tema med Om 
alle mine lemmer. På Højskolen 
Østersøen var der positivt »samar-
bejde« mellem litteratur, vaner, 
sprog osv. og ikke uventet var det 
Schillers tekst til Beethovens musik 
der blev sunget, kendt under navnet 
Europahymnen. 
I 1924 skrev Kaj Hoffmann teksten 
og Carl Nielsen satte i 1926 musik 
til Den danske Sang. En sang som 
selv kommende jægersoldater 
synger.  
Næste valg var Det løvfald, Frank 
Jægers hilsen til efteråret. 
Under overskriften »Septembers 
himmel skinner på seniorerne« blev 
nysgerrigheden vakt - på trods af 
manglende følelse for at være 
senior. Eftersommer, og netop 
derfor valgtes Septembers Himmel 
er så blå. 
Bob Thiele og Georg David Weiss 
skrev What a wonderful World, til 
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Louis Armstrong og den var tænkt 
som modvægt til den voksende 
racemæssige uro og vold i 1967. 
Knud Torben Grabow Christensen 
blev født i 1949 i Sønderborg og 
hentede inspiration bl.a. fra Dono-
van, men da ikke vakte publikums 
interesse, begyndte han at skrive 
danske sange, og 1972 kom første 
hit, Når lyset bryder frem og Hvis 
du tror du er noget. Sebastian og 
Sissel Kyrkjebø sang i 1987 hans 
melodi Vårvise og det gjorde vi 
også, efterfulgt af Forårsdag, som 
blev til i 1998.  
Maj 2010 blev Henning Toft Bro 
biskop i Aalborg Stift. Han er kendt 
for at have haft en broget karriere 
og uanset beskæftigelse, hele tiden 
haft tilknytning til gruppen Tørfisk. 
I 1991 skrev han Du bakkebløde 
bondeland. 
Endnu en præst, den hurtigsnak-
kende og provokerende Johannes 
Møllehave, som bl.a. har skrevet 
Denne Morgens Mulighed. 
Hver dag, sit valg og støtte kan 
måske hente i Kære linedanser. 
Sigurd Barrett, ham med det 
ternede tøj og børnemelodierne, 
har sat sit spor mange steder også i, 
næste sang, Hvor du sætter din fod. 
Farvernes landskab af vendelboen 
Jens Rosendahl, afsluttede 1. del af 
vores sangaften. 
Ønskekoncertens blev til en broget 
buket af populære danske viser og 
En god sangaften, som helt stod i 
danskhedens tegn. 
Sangaften igen den 2. december.   

 

Høstmarkedet 
 

Den 13. september holdt 8. og 9. 
gilde det årlige høstmarked i 
Gildeborgens have. 
Igen i år var det formidabelt vejr, ja 
hvor heldige kan man være? 
Da vi åbnede kl. 10. stod folk i kø 
for at komme ind til 
herlighederne.Begge gilder havde 
loppemarked, og det er altid et 
tilløbsstykke. Desuden havde 9. 
gilde en »mundgodt-bod«, hvor der 
blev helt udsolgt. Alle de andre 
hjemmelavede ting gik også godt. 
8. Gilde er ferme til trædrejede ting, 
hjemmelavede kort og andet 
husflid. 
»Gråbrødrene« spillede mange 
numre, som lige faldt i de besø-
genes smag. Tak for det. 
Folk sad og hyggede sig med Finn’s 
pølser, og nød det pragtfulde vejr 
og den skønne musik. 
I år havde vi mulighed for at sælge 
20 Henning Knudsen billeder på 
auktion. Mange var kommet netop 
for det, og næsten alle billeder blev 
solgt. Det skæppede godt i 8. gildes 
kasse, og Aalborggenserne glædede 
sig over at få de unikke kunstværker 
med hjem.   
Trolle Henriksen beærede os med 
sit besøg, men det var nu nok mest 
for billedernes skyld. 
Næste år bliver høstmarkedet gen-
taget med forhåbentlig lige så stor 
tilslutning. 
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FØDSELSDAGSFONDEN. 
 

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

Ifølge vedtægten kan bestyrelsen efter ansøgning yde økonomisk hjælp til 
gildebrødre, der er helt eller delvis ude af erhverv eller af anden grund har 
økonomisk behov for støtte til hel eller delvis betaling af landsgilde- og 
stadsgildekontingent.  
 

Efter ansøgning fra en gildeledelse under Aalborg stadsgilde er det endvidere 
muligt at supplere støtten, så det samlede beløb også dækker kontingent til 
eget gilde, ligesom en gildeledelse kan ansøge om støtte til gildebrødres 
efterladte. Støtten tildeles for ét år ad gangen. 
 

I henhold til ovenstående indkalder bestyrelsen for Fødselsdagsfonden nu 
ansøgninger om kontingentstøtte for året 2015.  
 

Ansøgning indsendes på nedenstående skema til egen gildemester 
senest 31. december 2014. 

 

Gildeledelsen videresender skemaet med evt. ansøgning om supplement til 
dækning af forskel mellem lands- og stadsgildekontingent og eget gildes 
kontingent. Skemaet skal være Fødselsdagsfondens formand, 
stadsgildemester Flemming Hansen i hænde senest den 31. januar 2015. 
 
 

ANSØGNING TIL FØDSELSDAGSFONDEN FOR ÅRET 2015 
 

Undertegnede gildebroder i ______ Sct. Georgs Gilde i Aalborg ansøger 
herved om kontingentstøtte for året 2015.  
 

Kortfattet begrundelse anføres her: 
 
 
 
 
 

Dato: __________   Underskrift: ________________________ 
 
 

Påtegning fra _____ gildes gildeledelse: 
 

Vi ansøger herved om støtte til udligning af forskel mellem gildets 
kontingent, som for 2014 udgør kr. _______ og lands- og stadsgilde-
kontingentet. 
 

Dato: ____________Underskrift: ___________________________ 
                                         Gildemester 
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FØDSELSDAGE I 
DECEMBER: 

Dato:               Gilde: 
05.  Ingelise Back, 70 år            6. 
08.  Kirsten Særmark-Thomsen, 
       70år                                     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, 70 år         10. 
15.  Per Hougaard Jacobsen         8. 
15.  Paula Fanth-Jensen,95 år    9. 
16.  Jørgen Mølgaard                    7. 
16.  Kirsten Hansen                      9. 
17.  Bodil Ramsgaard                  11. 
18.  Flemming S. Boye                  1. 
19.  Bente Hejbroch Sauer            9. 
19. Johannes Christiansen          10.                       
20.  Marie Kallestrup                  10. 
20.  Hanne Groth                   9. 
20.  Kirsten Bellur                      12. 
23.  Kirsten Sloth                         2.  
24.  Bente Bo Orlien                    6. 
27.  Yrsa Schøtt Jacobsen             9. 
27.  Frank O. Sørensen                 1. 
30.  Elly Nielsen                            9. 
31.  Lise Nielsen                           9. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DET SKER I  
DECEMBER 

Dato:                                     Gilde: 
02. Sangaften               Sangerlauget 
03. Julemøde                              10. 
04. Julemøde                                2.      
04. Julestue              Fjerritslevgildet 
06. Juletur                                     1. 
08. Julemøde                                9. 
09. Julemøde                               12 
10. Julemøde                                6. 
11. Julemøde                                5.               
16. Julemøde                                7. 
17. Julemøde                              11. 
17. Julemøde                Kulturlauget 
 
 
 
 

- o 0 o - 
 

JUBILÆUM 
Den 8. december har 

Per Haugaard Jacobsen, 8. Gilde 
40 års jubilæum. 

 
- o 0 o - 
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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                        2. 
15. Birgit Olesen                          2. 
17. Bent Jensen                            8. 
17. Svend Faldborg, 80 år          6. 
18. Ellen Henriksen                    12. 
19. Tove Müller                            2. 
21. Kamma Møller Pedersen      11. 
24. Vita Jensen                             2. 
28. Claus Hansen                          1. 
29. Elsebeth Krogshave, 70 år 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: 
04. Travetur                                10. 
05. Nytårsgildehal                         6. 
07. Nytårsgildehal                         9. 
09. Nytårsgildehal                         8. 
12. Nytårsgildehal                       10. 
13. Nytårsgildehal                         5. 
13. Litterær gætteleg     Kulturlauget 
14. Nytårsgildehal                       11. 
15. Torskegilde        Fjerritslevgildet 
18. Juelstrup Sø                  Stifinder 
20 Nytårsgildehal                          7. 
21. Nytårsgildehal                         1. 
22. Nytårsgildehal                         2. 
27. Nytårsgildehal                       12. 
28. Sangaften               Sangerlauget 
 

JUBILÆER 
Den 10. har Jette Dige Møller og 
Bente Møller Nielsen, 11. Gilde, 

25 års jubilæum. 
Den 12. har Henning Toftild, 

8. gilde og 
Ulla Toftild, 11. Gilde 

50 års jubilæum. 
 

- o 0 o - 
 

REDAKTØREN ØNSKER 
FØDSELARERNE OG 

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

Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

Hyrdindevej 12, Dall,  
9230 Svenstrup J., 
 Tlf.: 4062 1350. 

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

Carl Klitgaardsvej 23, 2'tv, 
Tlf.: 2164 0762. 

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen, 

Dronningensgade 7,st. 
9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446. 
e-mail: lisavandersen@gmail.com 

 

Distriktets Internationale Sekr. 
Pt. Ubesat. 

 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Preben Nielsen, Møgelbjergvej 26, 

9310 Vodskov. Tlf.: 4231 4354. 
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 2015 
 er søndag den  

18. januar 2015 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




