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Tal med 
en bank, der 
forstår dig



 

 

STIFINDERTUR 
 
 
 
 
 

Den annoncerede Stifindertur til Lovns Halvø søndag den 5. oktober  
er ændret til en tur i den dejlige efterårsskov i Rold Skov,  

i den del der omfatter området omkring Bjergskov og Lille Blåkilde, kaldet 
Bjergskovturen. 

 

Vedrørende nærmere oplysninger om turen henviser vi til Aalborg Stadsgildes 
hjemmeside og/eller opslagstavlen i Gildeborgens Hall. 

 

Stifinderudvalget 
6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 

Finn Christensen  Henning Klausen  Jørgen Orlien.       
 

 

Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 1. oktober 2014 

Gilde 
Sidste 
kvartal 

Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 24 17 7 0 24 
2. 25 14 10 0 24 
5. 16 10 6 0 16 
6. 31 14 17 0 31  
7. 18 5 13 0 18 
8. 29 7 21 1 29 
9. 27 18 9 0 27 
10. 32 21 11 0 32 
11. 39 22 16 0 38 
12. 26 7 10 6 23 

I alt 267 135 120 7 
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Aalborg Distrikts – og Stadsgilde 

 

Indbyder gildebrødre med ledsagere til at fejre 
 

Fellowship Day 2014 
 

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

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

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

  
Fellowship-budskabet læses og vi synger et par sange. 

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

(Betaling på stedet). 
 

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

Seneste tilmeldingsfrist er fredag den 10. oktober 2014. 
 

Med stor gildehilsen, 
Gildernes Internationale Medarbejdere 
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Et væld af gode præmier ved andespillet!
Vindernumrene på ”Andelene” offentliggøres!
Amerikansk lotteri i pausen!
Resultatet af lodtrækningen kan ses i Gildeposten 
og på 7. gildes hjemmeside

 
 
 
 
 

 

På gensyn, - men kom i god tid og
køb pladerne med dine favoritnumre.

Mange hilsener
 

7. Sct. Georgs Gilde.
Du kan allerede nu følge med på vores hjemmeside 

www.7gilde.sct-georg-aalborg.dk/andespil
 

 

 

Andespil 2014

Torsdag, den 28. oktober kl. 19.00 i Gildeborgen
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Aalborg Distriktsgilde 
 

afholder 
 

DISTRIKTSGILDEHAL  
MED RIDDEROPTAGELSE 

 

torsdag den 6. november 2014 kl. 19.00 
 

i Helligåndsklosteret, Adelgade, Aalborg, 
 

med optagelse af 
 

Frank Odde Sørensen, 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg 
og 

Hanne Jørgensen, 12. Sct. Georgs Gilde, Aalborg. 
 

Tilmelding til både distriktsgildehal  
og den efterfølgende sammenkomst 

i Gildeborgen, Rafns Allé 1, Aalborg, til: 
 

    SGK Lis Andersen, tlf. 4086 2446 – e-mail: lisavandersen@gmail.com 
 

Senest fredag den 31. oktober 2014. 
 

Menu ca. kr. 100,- 
Drikkevarer til de sædvanlige Gildeborg-priser. 
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Dansk Flygtningehjælps landsindsamling  
den 9. november 2014. 

 

Som det er jer alle bekendt, har Sct. Georgs Gilderne i Aalborg igennem mange 
år været koordinatorer for den årlige landsindsamling. Især har mange 
gildebrødre hvert år meldt sig som indsamlere. For Aalborg Stadsgilde er det 
Betty og Verner Kjærsgaard, 10. gilde, der som kommunekoordinatorer 
administrerer indsamlingen i Aalborg Kommune. 
 

Igen i år beder vi om jeres opbakning og hjælp som indsamlere. 
 

Vi håber at mange af jer er friske til at ta' en tørn som indsamlere, og tilmed få 
en god og sund spadseretur i Aalborgs gader, stræder og villaveje. Udover den 
gode gerning til et godt formål, møder I en masse søde mennesker og får et par 
timers gratis træning uden for fitness-centret. 
 

Indsamlingen finder sted i distrikterne Hasseris, Kærby, Skalborg, og 
Vestbyen. Gildeborgen er base, hvor 10-12 gildebrødre fra forskellige 
gilder forestår udlevering af indsamlingsbøsser, rutekort, og 
identifikationsmærker.  
 

I de fire distrikter der administreres fra Gildeborgen, er der ca. 150 forskellige 
ruter, så vi har derfor også brug for ca. 150 indsamlere. En rute kan gås, på 2–3 
timer, men der vil altid være mulighed for at dele en rute, og således forkorte 
den tid der skal bruges. Det er naturligvis også muligt at vi kan finde en rute, der 
kan tilpasses hver enkelt indsamler. Hør nærmere herom hos Betty og Verner! 
Naturligvis er I stolte over at vise jer som indsamlere fra Sct. Georgs Gilderne 
ved at I bærer vort gildetegn synligt. Meld jer f.eks. gruppevis og find ud af 
hvem af jer der i gruppen fik indsamlet mest!  
Når I kommer retur, er Gildeborgen vært ved et let traktement i dagligstuen. 

 

Indsamlingen starter på ruterne kl. 10.00, og man skal være retur kl. 14.30. 
 

Dette af hensyn til såvel Danske Bank, som Nørresundby Bank der så velvilligt 
holder åbent nogle timer den søndag, og på den måde støtter det gode formål. 

Derfor: KONTAKT NU Betty eller Verner Kjærsgaard på 
 telefonnr. 6115 3438, eller mail: bevertoftevej@hotmail.com 
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Jørn Agerhus er ikke blandt os mere. Han døde den 12. maj, 82 år gammel. 
Jeg lærte Jørn - og dermed Birthe - at kende, da de blev optaget i 10. Sct. Georgs 
Gilde i Aalborg ved Sct. Georgs Gildehallen den 27. april 1976. 
Da 10. gilde blev delt, blev Jørn og Birthe overført til 12. gilde den 26. oktober 
1977 og Jørn blev indsat som faneherold. 

 

Fra 12. gildes indvielse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 år senere blev Jørn indsat som 12. gildes 2. gildemester i en periode, som i 12. 
gildes historie var præget af en heftig aktivitet og en stærk iver og medleven fra 
de daværende 23 gildebrødre.  
Jørn var i perioden 1978-1983 medlem af Vesterhavsudvalget med ansvar for 
afviklingen i Løkken, og fra 1996-1998 var han Sangerlaugets dynamiske mester: 
han havde mange ideer til, hvorledes en »sangaften« skulle gennemføres, ligesom 
han i sin mesterperiode arrangerede »temaaftener« som fx »Good Old Days«. 
I 1987 blev Jørn overført til 1. Sct. Georgs Gilde i Aalborg, hvor han i 1990-
1992 var dette gildes gildemester. Det betød dog ikke, at vi tabte forbindelsen 
med hinanden.  
Jørn var stærkt optaget af gildebevægelsens tanke- og idegrundlag og omsatte 
dem i praksis i sin daglige tilværelse. Jeg er glad for, at jeg har kendt ham.  

 
 

Æret være Jørns minde. 

Jørgen Orlien, 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg. 
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Egholm betyder Ægholm – 
 

Spejderledere til træf på Egholm 
 
Egholm betyder i virkeligheden Ægholm - og der gror blandt andet vild mynte 
på Limfjordsøen. 
Det var blot noget af alt det, en flok spejderledere fra Aalborg lærte mandag 
aften den 25. august, da Sct. Georgs Gilderne havde inviteret til ledertræf på 
Egholm. 
Gilderne havde allieret sig med naturvejleder Per Thomassen, der viste rundt på 
øen og gav gode ideer til, hvordan spejderlederne kan bruge Egholm i det 
daglige arbejde. Han fortalte om øens fauna og flora - og bød blandt andet på 
mange snuseprøver fra planterne. 
 

 
Ledertræffet samlede 30 deltagere. 

 
 

Det blev også til et besøg på Egholms lejrplads, hvor der er shelters, som alle –  
også spejderne kan bruge. Ledertræffet er en årlig tradition, hvor Sct. Georgs 

Gilderne benytter lejligheden til at takke spejderlederne for deres store arbejde.          
Jesper Hansen, 8. gilde. 
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1. Gilde. 
 

Dragegildehal i 1. gilde. Det er nu 
noget særligt. Den 17. september 
samledes 31 gildebrødre, heraf 11 
gæster, for at fejre indsættelsen af 
årets drageridder. Traditionen tro, 
holdt den afgående drageridder,  
Niels Erik Franck fra 8. gilde, 5. 
min. og han fulgte traditionen fra 
sidste år med at referere en samtale 
med August, den grønne drage, 
som bor i kælderen under 
Gildeborgen. Det lyder helt 
uhyggeligt, men det var det nu ikke. 
Den er ganske fredelig og ikke vred 
over, at vi hvert år i juni skyder på 
dens fætter, som er lavet af træ. Ny 
drageridder blev Laila Haugen fra 
10. gilde og vi glæder os allerede til, 
til næste år, at høre hendes 5 min. 
med nydelig accent fra Færøerne. I 
gildemestertalen kom Peter Jensen 
ind på ungdomsuddannelserne og 
hvordan man fejlagtigt tror, at en 
lang universitetsuddannelse anses 
for at være finere end en såkaldt 
korterevarende uddannelse. Intet er 
mere forkert. Man skal vælge efter 
sine interesser og ikke efter, hvad 
læreren i gymnasiet foreslår. Ideen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

til talen havde han fået ved at tale 
med unge mennesker til en 20 års 
fødselsdag. 
Næste arrangement i gildet bliver 
weekendtur fulgt af gildemøde den 
20. oktober med besøg hos TV2 i 
Aabybro. 
 
1. Gilde og 2. Gilde. 
 

21. August 2014. Hvad gør man, 
når vi vil have friluftsgildehal inde 
midt i byen og alligevel ude i 
naturen? Vi var så heldige, at måtte 
bruge Lindholm Å Bådelaugs areal 
og hus, og så kan det lade sig gøre. 
En perle ved åens udmunding i 
Limfjorden. 
Ved bålpladsen med dejlig bål sad 
vi delvis under træer og havde 
gildehal. Gildemester Peter Jensen 
holdt sin debut gildemestertale. GM 
tog udgangspunkt i den dejlige 
sommer, vi har haft. Bl.a. det at 
tilbringe tiden i et sommerhus. 
Sommerhuset har været et fristed 
siden midten af 1800 tallet, hvor 
det bedre borgerskab begyndte at 
opføre små huse nær skov og 
strand, hvor luften ikke var tyk af 
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bakterier og væk fra byens kaos. 
Det var datidens førende læger, 
som i kølvandet på en dræbende 
kolera epidemi, anbefalede frisk luft 
som kilden til et godt og længere 
liv.  
Også det at sidde ved et bål og bare 
se ind i gløderne er skønt. Det giver 
plads til tankens frie flugt. Mester-
talen sluttede med et digt, der 
omhandler livets efterår. Smukt og 
vedkommende 
GM Ulla Væver holdt 5 min, Sct. 
Georg. Ulla lagde ud med nogle 
tanker om det at have travlt. At vi 
let kommer fra det ene kontinent til 
det andet på en lille dags tid. At vi 
kommer fra hedebondens egn til 
hovedstaden på kun et par timer. 
Talte også om krav til os om tempo 
både på arbejdspladser og i hjem-
met. Tempo, tempo. Men vi der er i 
Gilderne har en Ø. Denne Ø hed-
der Sct. Georgs Gildet. I Gilde-
hallen finder vi den oase, som 
sjælen ikke kan være foruden. GM 
spekulerer på, hvorfor vi ikke er 
flere, når det er os der har de ideer 
og holdninger, som samfundet 
efterspørger. Tja. 
Dejlige sange var med til at gøre 
Gildehallen til en skøn august aften 
oplevelse. Efter en lille tur ned til 
åen havde vi eftergildehal inde i 
huset. En eftergildehal der bar præg 
af hygge, bordlederens hang til at 
sakse og et væld af Skt. Laurentii 
tårer. Aldrig så man så mange 
stjerneskud på et sted. 
1. gildes næste arrangement er 
gilde-weekend den 4.-5. oktober, og 

2. gildes - er gildehal den 15. 
oktober.   
 
6. Gilde. 
 

Den 11. juni holdt vi frilufts-
gildehal. Vi havde fundet et pragt-
fuldt sted: Vikingebyen i Sebber-
sund.   
Vi mødtes derude kl. 18 i det mest 
fantastiske vejr, sol, blå himmel og 
en let brise fra Limfjorden, vi havde 
som baggrund.  
Hele aftenen var under åben 
himmel, og det var dejligt at sidde i 
Gildehallen, på bænke med tykke 
lammeskind og mærke lidt til, at her 
havde vikingerne haft en handels-
plads, med en trækirke og kirke-
gård.   
Aftenen var i vikingernes tegn og 
handlede om stedet og beboelse 
såvel i gildemestertalen som i de 5. 
min. Sct. Georg.  
 Maden var vikingegryde kogt på 
bål og vikingefladbrød, bagt på bål. 
Det smagte dejligt og lugtede ikke 
af røg. Vi fik også smagt på mjød, 
så der manglede ikke noget. I 
eftergildehallen aflagde grupperne 
deres beretninger.   
Elin Møller, som er bosiddende i 
Nibe og er med i Vikingegruppen 
kom og fortalte om stedets udgrav-
ninger. Og der prøves at skaffe 
midler til at opføre en trækirke der-
ude, som der oprindeligt var. 
Vi sluttede en dejlig aften med at 
synge »Danmark nu blunder den 
lyse nat«.  Vi nød vist alle turen 
hjem i den mest fantastiske sol-
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nedgang, med en dejlig aften bag 
os. 
 
Den 11. september samledes vi til 
Høstgildehal. Det var dejligt at ses 
igen efter en lang og varm sommer, 
så snakken gik lystigt lige fra star-
ten. Gildemester Jørgen Orlien 
holdt en dejlig gildemestertale over 
emnet venskab og sluttede med at 
vi hørte Tomas Kjellerup synge: 
»En dag blandt venner«.  
Lilly Olesen holdt 5. min Sct. 
Georg over emnet/ordet »Høst« - 
et ord, som vi hørte kan have 
mange betydninger, og det var jo en 
Høstgildehal.  
Jørgen sluttede så af med at fortælle 
om en lille lysstråle i mørket, og 
mindede os dermed om hvor vigtigt 
det er med en hånd og et kærligt 
ord `Et lys i mørket`, hvis man har 
det svært.  
I eftergildehallen skulle vi have 
fejret Kiss og Erik Messmanns 80 
års fødselsdage men de måtte 
desværre melde afbud på grund af 
sygdom, det var rigtig synd for 
dem, men vi havde alligevel en 
rigtig hyggelig aften. 
Vores næste arrangement er gilde-
møde den 8. oktober 2014.        
 
10. Gilde 
Den 22. august blev 10. gildes 
fødselsdag fejret på lidt utraditionel 
vis. GM Annie Sperling bød 
velkommen og overlod for en dag 
»posten« til Leo Nielsen – én af 
gildets ældste i gildesammenhæng. 

Leo gav et fint tilbageblik i vores 
gildes historie, som startede i 1970. 
4 gildebrødre har en 50-årsnål det 
siger noget om trofasthed omkring 
det at være gildebror og om 
sammenhold i vores gilde. Gildet 
kom med det samme godt i gang, 
og vi kastede os ud i mange 
projekter, f.eks. loppemarked, 
rundskuedage, havnefester og ikke 
at forglemme Vesterhavsmarch. 
Spejderne fik også hjælp ved Wasa-
Wasa løbene, Aalborg-by-Night og 
andet. 
Gildehallerne er vores 
samlingspunkt, hvor vi får en god 
og tankevækkende oplevelse. Ikke 
at forglemme de gange, hvor vi har 
haft det sjovt, bare fordi vi havde 
lyst til at være sammen. Her tænkes 
på gildeweek-ends, udflugter, 
traveture mv. For mange står vores 
25-års jubilæum som toppen. Et 
brag af en fest med alt, hvad der 
skal til. Leo sluttede med gode 
ønsker for fremtiden. 
5 min. Sct. Georg stod Leo Kjær 
Nielsen for. Han fortalte om sin 
opvækst, om sin vej fra barn-
dommen og op gennem tiden, som 
spejder og senere leder af KFUM 
spejderne i Langholt. Og opfor-
dringen fra venner til at blive gilde-
bror. 
Vores årlige tur: ”I general Ryes 
fodspor” gik denne gang til 
Fredericia. Vi startede i den 
historiske miniby, derfra til 
Treldeskanse, Ryes høj og hvor 
Rye faldt. Gennem byen med dens 
historie og bygninger, fra Prinses-
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sens Bastion til Danmarks Bastion 
mod nordøst. På volden fik vi 
fortalt om opbygning, funktion, 
kanoner m.m. og med udsigt fra 
Det hvide Vandtårn.  
 

 
 

Søndag var der orientering om det 
nye Fredericia med DSB, havn, 
telegrafi, industri og færger. Vores 
forlængede weekend sluttede i 
Christianskirken. Som de andre 
»Rye-ture« vi har været på, var 
denne også helt fantastisk. Det var 
den bl.a. i kraft af en utrolig 
research fra vores gildebrødre 
Edith og Bjørn Mathiassen og med 
den militære historie af Bengt 
Christensen. Det bliver svært at 
komme efter. 
Vores næste arrangement er 
gildehal den 22. oktober 2014. 
 

 
 

11. Gilde. 
 

Den 19. august mødtes en lille skare 
efter veloverstået ferie. Vi fik besøg 
af Henny Granum, der er næstfor-
mand i »Danske krigsbørns for-
ening«. 
Vi skulle høre om »Tyskerbørns 
historie og vilkår« og det blev en 
meget spændende og givende aften, 
hvor Henny Granum startede med 
at gøre os klogere på den lovgiv-
ning, der fandtes på området før 
1940. 
I den lov blev børn født udenfor 
ægteskab ligeberettigede med andre 
børn, m.h.t. navn, arv og samkvem.  
Dette betød dog ikke, at børnene 
blev ordentligt behandlet i Dan-
mark, en del børn blev bortadop-
teret, andre kom på børnehjem eller 
i plejefamilie, nogle blev ofre for 
englemageri! De heldigste af dem 
blev anerkendt i familien og taget 
hånd om! 
Henny boede om vinteren med sin 
mor og storebror i små dårlige 
lejligheder og om sommeren hos 
morforældrene eller på personale-
gangen på det badehotel, moderen 
som smørrebrødsjomfru, havde 
arbejde på! Først i 1950 fik hendes 
mor en permanent bolig! 
Som 18 årig forsøgte Henny at 
finde ud af, hvem hendes far var og 
som 20 var hun klar til at prøve at 
få kontakt med ham. Hun rejste 
alene til faderens søster i Tyskland, 
hvor hun blev godt modtaget! Hun 
mødte sin far, der var blevet gift og 
havde endnu en datter. Hans 
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familie kendte ikke hendes eksistens 
og hun måtte nøjes med 20 min. 
sammen med ham. 
Fuld af undren rejser hun hjem og 
lægger låg på sin egen historie! 
I 1997 var hun klar til at forsøge 
igen og får, via folkeregistret i hans 
hjemby, kontakt til sin halvsøster. 
Hun rejser igen til Tyskland, hvor 
hun denne gang bliver modtaget 
med åbne arme af faderen og hans 
familie. I 3 år kan hun glæde sig 
over sin far, der også modtager 
hendes familie med glæde. Dog er 
faderen en mand på 83 og det 
bliver kun til 3 dejlige år! Men hun 
har stadig en stor familie i 
Tyskland, som hun er stolt over og 
meget glad for! 
Henny Granums historie endte 
godt, men vejen dertil var fyldt med 
løgne, fortielser og tavshed! 
Virkelig en givende aften. 
 
 

Onsdag den 10. september afholdt 
vi septembergildehal.  
Gildemester Irma Elmer bød 
velkommen til de mange fra gildet, 
som var mødt frem, samt specielt 
velkomst til Ørvin Pedersen fra 7. 
gilde, som, traditionen tro, var 
kommet for at sælge ANDele.  
I gildemestertalen tog Irma ud-
gangspunkt i betydningen af sam-
menholdet i en gruppe, for at nå et 
fælles mål. Se bare på fodbolden, 
hvor Aalborg og Hobro er kommet 
på danmarkskortet, fordi de 
sammen kunne yde deres bedste.  
Det viser sig i den store verden, 
hvor vi må kæmpe for de værdier, 

som vi mener, er de rigtige og for 
de idealer vi står for.  At vi må gøre 
vores pligt frem for at kræve vores 
ret.  Også i gildet må vi stå sammen 
og trække på samme hammel. 
Selvom vi er blevet færre, må vi 
lægge os i selen for at få julemar-
kedet op at stå, så vi atter i år kan 
yde støtte til spejdere og andre 
trængende. Der er nok at tage fat på 
i de næste måneder. 
I sit 5.min. Sct. Georg fortalte 
Grethe Kristensen om stærke 
kvinder hun har mødt. 
I eftergildehallen gik snakken livligt 
og det er svært at få ørenlyd, indtil 
Irma sluttede af med at uddele 
vores blomster, før vi sang Nu er 
Jord og Himmel stille. 
Næste arrangement er gildemøde 
den 2. oktober 2014. 
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12. Gilde. 
 

Den 28. august holdt vi arbejds-
møde, men grundet Gildepostens 
deadline for september, kommer 
dette referat først med i oktober 
nummeret.  
Der var god opbakning til dette 
møde, hvor vi foretog nogle roka-
der i diverse udvalg, og fik referater 
fra de forskellige arbejdsgrene. 
Desværre måtte vi også tage afsked 
med tre gildebrødre, det er altid 
kedeligt, men vi må også acceptere 
brødrenes valg, hvad det end måtte 
skyldes. 
Ellers blev det planlægning af nye 
arrangementer i det kommende 
halvår.  
Fredag den 29. august holdt vi 
loppemarked på Nørresundby 
Torv. På trods af vejret blev det til 
et rimeligt udbytte. Aftenen sluttede 
med lidt sødt, da Alice og Jørgen 
Strange havde taget en æske 
chokolade med til 12. os, som tak 
for dejligt fællesskab i den forløbne 
tid. 
 
Den 24. september afholdt vi 
Høstgildehal og 28. september tog 
vi på efterårs-skovtur til Ane Dams 
Hytten i Hammer bakker, for at 
samle ting til vores julebasar, evt. 
også svampe som supplement til 
den efterfølgende middag. 
Den 26. oktober er der fødselsdags-
gildehal. 
 

 

Sangerlauget 
 

Den 3. september bød Laugsmester 
Margrethe Hansen bød velkommen 
til den nye sæson og til Laugsting 
2014 
Vi holdt et øjebliks stilhed for at 
mindes Tove Bisgaard. 
Musik skal der til, blev som altid 
indledningen på aftenen, efterfulgt 
af September sangen. 
Så gik vi til den mere alvorlige side 
af aftenen, LAUGSTINGET, som 
blev gelejdet på vej af Palle 
Bjørnstrup.  
Efter et veloverstået Laugsting, 
hvor de siddende ledelsesmed-
lemmer blev genvalgt, gik vi til 
kaffen. 
Som altid var det efter kaffepausen, 
tid til Ønskekoncerten som blev en 
blandet buket, bestående af mange 
af de dejlige, glade og kendte sange.  
Men det sidste valg var imidlertid 
ikke en sang vi kendte, det viste sig, 
at det gjorde pianisten heller ikke, 
meeen, han lovede at lære den til 
næste gang. I stedet for den 
ukendte, blev det til visen Veronica. 
De efterfølgende sange var Åbent 
landskab, Lidt om livet og til 
afslutning Stille hjerte sol går ned.   
OBS at der er ændrede datoer for 
de næste 2 sangaftener, som nu er 
den 1. oktober og den 5. november. 
OBS OBS - Vi har stadig plads til 
flere sangglade gildebrødre. 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  20.09.2014. 
 

Adresse ændring: 
7. gilde: Helge Nielsen, 

Clementsvej 9, 9000 Aalborg. 
 

Tlf.nr. ændring: 
12. gilde: Margrethe Hansen, 

Fastnet 9810 1984 udgår - 
nu mobil: 2942 4084. 

 

E-mail ændring: 
12. gilde: Jette Jensen og Per 

Nielsen 
Jette1952@hotmail.com 

 

Udmeldelser: 
12. gilde: 

Alice Strange pr. 01.10.2014. 
Jørgen Strange pr. 01.10.2014.  

Bente Frederiksen pr. 01.10.2014. 
 

- o 0 o - 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
I år ankommer Fredslyset til 
Aalborg onsdag den 26. november. 
Fredslyset vil i år blive bragt op i 
Vor Frue Kirke kl. 16.30. 
Nærmere program følger i novem-
ber-udgaven af Gildeposten. 

Ulla Væver, 2. gilde. 

 
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.  
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FØDSELSDAGE I 
OKTOBER: 

Dato:               Gilde: 
02.  Gerhard Posselt                     6. 
05.  Henny Brandt, 85 år          11. 
05.  Birte Nordentoft                  11. 
06.  Anne-Mette Jensen                2. 
07.  Jette Jensen                          12. 
11.  Robert Madsen                    10.       
12.  Else Marie (Mie) Holmsberg  6. 
12.  Nete Vejby Thomsen           11. 
13.  Carl E. Heidemann, 70 år   1. 
16.  Ole Max Müller                     5. 
16.  Finn Bramsen                        1. 
19.  Anne-Lise Østgaard               9. 
22.  Allan Thrysøe                      12. 
24.  Annette Schou Christensen          12. 
28.  Hanne Høyer                         9. 
29.  Jens-Wilfred Christensen       8. 
29.  Jytta Møller Graae                 9. 
31.  Grethe Thuen                      11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DET SKER I  
OKTOBER: 

Dato:                                     Gilde: 
01. Sangaften               Sangerlauget 
02. Gilderådsmøde                       2. 
02. Gildemøde                            11. 
4.-5. Gilde-weekend                     1. 
05. Tur i Rold Skov            Stifinder 
06. Gilderådsmøde                     10. 
08. Gildemøde                              6. 
09. Besøg hos en kunstner  Kulturl.  
09. Gildehal             Fjerritslevgildet 
14. Gildehal                                  8. 
15. Gildehal                                  2. 
16. Gildehal                                  7. 
20. Gildemøde                              1. 
21. Efterårsgildehal                       5. 
22. Gildehal                                10. 
25. Fellowship Day                  GIM 
26. Fødselsdagsgildehal               12. 
27. Gilderådsmøde                       6. 
28. Andespil                                 7. 
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
 

Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

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

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

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

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen, 

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

 
Distriktets Internationale Sekr. 

Pt. Ubesat. 
 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Preben Nielsen, Møgelbjergvej 26, 

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

 
 
 

Redaktør: 
Erik S. Messmann, Græsvangen 20, 

9800 Hjørring.  Tlf.: 8819 5030. 
Mobil: 2241 1840 

e-mail: messmann@stofanet.dk 
 

Distriktets webmaster: 
Per Sander, Tingvej 50, 

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

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

 
Distribution af Gildeposten: 

SGK Lis Andersen, 
Dronningensgade 7 st, 

9400 Nørresundby. Tlf.: 9827 1351. 
e-mail: : lisavandersen@gmail.com 

 
Annoncer: 

Henvendelse til redaktøren. 
 

Deadline for november 2014: 
lørdag den 19. oktober 2014 

kl. 18.00. 
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Budolfi Grafisk



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




