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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: Tag nu kontakt til Betty eller Verner Kjærsgaard på 
 telefonnr. 6115 3438, eller mail: bevertoftevej@hotmail.com 
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STIFINDER
 
 
 
 
 
 
 

 

Den sidste tur i året 2014 er tæt på Aalborg, nemlig 
en tur i Østerådalens nordligste del 

SSØNDAG DEN 16. NOVEMBER 2014 kl. 13.00. 
Vi mødes på P-pladsen, som har indkørsel fra Over 

Kæret. Der skiltes også her mod INFO-HUSET. 
 

Turen, som vil tage sit udgangspunkt fra INFO-
HUSET, går ad den nordlige sti mod Aalborg by og 

retur til INFO-HUSET. Varighed ca. 1½ time. 
 

HUSK! Fornuftigt fodtøj og påklædning.  
 

Østerådalen er et bynært naturområde, som blev 
oprettet i 1992, og som omfatter i alt godt 100 ha. 

 

Medbring kaffe/the mv., som kan nydes, når vi er 
tilbage ved INFO-HUSET. 

 

Stifinderturene er for alle gildebrødre med 
ledsagere. 

 

På gensyn og med gildehilsen. 
 

Finn Christensen Henning Klausen              Jørgen Orlien
Tlf. 9814 7729 Tlf. 9879 1087 Tlf. 9818 1367

Mobil 2885 8703 Mobil 2078 6177 Mobil 5171 9380
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2. Sct. Georgs Gilde 
afholder 

 
 

Fredag den 21. november og lørdag den 22. november 
på Centertorvet i Aalborg Storcenter. 

 

Overskuddet går til lokalt socialt og humanitært arbejde.

Vi håber mange gildebrødre vil lægge vejen forbi.  
Bemærk: Der er gevinst på hvert andet lod,  

så her kan I både vinde fine præmier -  
og samtidig støtte et godt formål. 

 
Stor gildehilsen  

2. Sct. Georgs Gilde. 
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»Gå i Kloster den 22. november 2014« 
 

Kære Gildebrødre, 
 

For ikke så lang tid siden var det sommer - nu er det efterår og vådt –  
men flot og farverigt ude i naturen. 

 
Om ikke så længe er det jul igen -    

og det har vi længe glædet vi os over i nisseværkstedet. 

 

I 11. gilde har vi i lang tid været i fuldt sving med forberedelserne  
til vores store  

 

TRADITIONELLE JULEMARKED I 
AALBORG KLOSTER LØRDAG 

 DEN 22. NOVEMBER FRA kl. 10.00-15.30  
 

Kom og se de mange flotte hjemmelavede nisser, juledekorationer, 
og mundgodt.  

 

Prøv lykken i tombolaen. Gør et godt køb blandt de fine juleting – 
og vær med til at støtte det gode formål. 

 
Kom ind i den hyggelige cafe og nyd vores dejlige gløgg og æbleskiver. 

 
Kl. 14.00 er der Luciaoptog v/Sct. Mariæ Skoles kor. 

 
Vi glæder os til at se dig med familie, venner og bekendte. 

 
Kom og nyd den hyggelige julestemning - på gensyn i Klosteret. 

 

De hjerteligste gildehilsener,  
11. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 
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Indbydelse til mandag, den 24. november 2014 - 
hvor 7. Gilde får besøg af mejeriejer N. H. Lindhardt fra Aabybro Mejeri. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NH Lindhardt er uddannet mejerist og mejeriteknikker, har arbejdet på flere 
danske og udenlandske mejerier, og rejst for Udenrigsministeriet, kom til 
Aabybro Mejeri med sine forældre i 1968, og har sammen med sin familie 
startet produktion af RYÅ IS i 1990. 
Lindhardt vil på en lun og humoristisk måde fortælle om »Dansk mejeribrug 
fra biblens tid til i morgen«, om familiens arbejde, hvor gammelt hans fag er 
og føre os op gennem mejeribrugets udvikling indtil i dag. 
Til sidst vil han fortælle om, hvad der bliver produceret på Aabybro Mejeri og 
der vil være mulighed for at stille spørgsmål, efter foredraget. 
BEMÆRK: Da der sikkert vil være gildebrødre fra andre Aalborg-gilder, 
som gerne vil høre, hvad Lindhardt har på hjerte, har vi plads til 20 ekstra 
personer. 

Program: 
Kl. 19.00 serveres oksesteg med surt til en pris af kr. 80,- ekskl. Drikkevarer.  

Kl. 20.00 starter foredraget (med kaffe og Ryå-is) til kr. 70,-. 
Deltager du i både middag og foredrag er prisen i alt kr. 150,-. 

 

Tilmelding senest den 19. november, men det er »først til mølle«, og du er 
først tilmeldt, når beløbet er indbetalt på konto 7443-1201404 med angivelse 
af navn og gilde. 
 

Det foregår naturligvis i Gildeborgen. 
På gensyn i 7. gilde den 24. november. 
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SCT. GEORGS GILDERNES FREDSLYS 

 

er et lys for fred på Jorden 
et lys for fællesskab 

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

et lys for nødlidende og ensomme 
et lys for aktivt hjælpende 

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

til glæde for andre. 
 

Sct. Georgs Gilderne fører Fredslyset fra Betlehem  
op i Vor Frue Kirke 

ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 KL. 16.30. 
 

Alle er velkommen til at komme og lytte til pastor Ole 
Kamps andagt om lyset og lytte til Grønlænderkoret 

IKERASAK.  
 

Der er kirkekaffe efter andagten i kirken. 
 

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

 

Mange gildehilsener, 

Hanne  Dam – Ulla Væver  

2. Sct. Georgs Gilde. 
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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.  
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Drageskydning den 12. juni 2014 – Præmieoversigt 
 

Del af drage v/skytte Gilde Vinder Gilde Gevinst 
Halespids Bjarne Nielsen 5 Claus Hansen 1 2 Rosendahl-

Ølglas 
Halerod Anne-Mette Jensen 2 John Pedersen 12 2 Rosendahl-

Cognacglas 
Venstre 
bagben Peter Jensen 1 Rita Koch 2 Mini salatsæt + 

T.shirt  
Højre  
Bagben Lillian Abel  Hanne Groth 9 2 Sødahl-

håndklæder 
Venstre 
forben Hugo Elmer 8 Eddy Jensen 2 

M. Blomsterberg 
Grill-pincet + 
T.shirt  

Højre forben Jørgen Mølgaard 7 Rita Koch 2 2 Store Herstal 
skåle 

Hovedet Malthe Hall   Ellen Margrethe 
Hansen  11 3 Herstal skåle 

Tungen Peter Jensen 1 Hans Jørn 
Husum 1 4 æggebægre 

Halsen Jørgen Abel 7 Svend Aage 
Wisler 7 Salt- og 

pebersæt 
Brystplade: 
Drageridder Laila Haugen 10   Stelton 

brødkurv 

Skyttekonge Sven Orla Rasmussen 7  
 6 Eva Solo 

vandglas 

 Sidebane     Placering Points Vinder Præmie 

GV, rund skive, herrer      l.  27 Finn Bramsen Sportstaske + 
håndklæde   

GV, rund skive, herrer     2. 27 Bjarne Nielsen Paraply + nøglering + 
blok  

GV, rund skive, damer     1. 20 Doris Christiansen 
M. Blomsterberg 
Kagering + nøglering  + 
indkøbsnet 

GV, rund skive, damer     2.  17 Anne Mette Jensen Paraply + nøglering 

Pistol, rund skive, herrer  1.  25 Peder Bloch Poulsen T-shirt + nøglering + 
blok  

Pistol, rund skive, herrer  2. 23 Sven Orla Rasmussen Paraply + nøglering  

Pistol, rund skive, damer  1. 19 Doris Christiansen Rygsæk + nøglering + 
spillekort 

Pistol, rund skive, damer  2. 15 Doris Christiansen Isske + spillekort + 
indkøbsnet  

 

Gavesponsorer: Spar Nord Bank og Nørresundby Bank.  
Flest købte lodder: 2. gilde. 
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Donationer til spejderne – 
i 70-året for mordet på læge Richardt Raetzel 

 

Tirsdag den 7. oktober var det 70 år siden daværende chef for spejderbevæ-
gelsen i Nordjylland, læge Richardt Raetzel, under Anden Verdenskrig 
uprovokeret blev skudt ned bagfra af tyske håndlangere, på hjørnet af 
Rosenlundsgade og Aagade i Aalborg. Efter besættelsen blev det fuldt opkla-
ret, at det var specialister fra den berygtede Peter-gruppe, som stod bag 
clearingmordet. 
70-årsdagen blev markeret ved en begivenhed på Nordjysk Spejdermuseum, 
hvor der findes montre om læge Richardt Raetzel, bl.a. det Dannebrogsflag, 
som blev lagt over læge Richardt Raetzel på mordstedet, og et lille papstykke, 
hvor en ulveunge havde skrevet »Kæmp for alt hvad du har kært. Kæmp for 
Danmarks Hæder. Danmarks Sag i dag er Svært. Kæmp mod hver Forræder«. 
Til lejligheden havde spejdermuseet fundet flere optegnelser om det 
uprovokerede mord samt tidligere skovrider Jens Hvass`s store udklipsbog 
fra 1943 til 1980. Udklipsbogen indeholder mange udklip fra begivenhederne 
omkring det uprovokerede mord og de efterfølgende begivenheder ved 
bisættelsen i 1944. 
Bisættelsen var en stærk manifestation på et tidspunkt under Anden 
Verdenskrig, hvor besættelsesmagten havde udstedt forbud mod større for-
samlinger. Den Nordjyske spejderbevægelse trodsede forbuddet ved at tage 
opstilling i fuld uniform langs ruten fra Budolfi Kirke til Almenkirkegården, 
ligesom spejderne stod æresvagt i kirken. Mange tusinde deltog i bisættelsen. 
Til minde om læge Richardt Raetzel oprettede en kreds af spejderkammerater 
med chefredaktør Alf Schiøttz-Christensen i spidsen en mindefond, som nu 
administreres af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg og fondsbestyrelsen uddeler 
hvert år på Richardt Raetzels dødsdag donationer til spejdergrupper eller 
andre med tilknytning til Det Danske Spejderkorps i Nordjylland. Donatio-
nerne kan ikke søges, men tildeles efter fortjeneste. 
I 70-året for læge Richardt Raetzels død, har bestyrelsen uddelt to donationer 
på hver kr. 4.000, dels til Jørgen Skytte Gruppe, Svenstrup for det store 
arbejde de gør for at udvikle spejderarbejdet, bl.a. med etablering af »Familie-
spejd«, dels til Nordjysk Spejdermuseum, for det stor arbejde museet udfører 
med indsamling af effekter med tilknytning til spejderarbejdet samt efterføl-
gende registrering af spejderbevægelsens historie, især i Aalborg og Nord-
jylland og formidling gennem udstillinger.   
 

Kaj Palsgaard Andersen, 
formand for Mindefonden. 
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1. Gilde. 
 

I år var vores weekendtur henlagt 
til Stendalshytten i Rold Skov. En 
rigtig spejderhytte uden moderne 
bekvemmeligheder, som opvaske-
maskine og brusebad.  
En speciel god oplevelse var det at 
genfinde de ridser, man selv havde 
lavet med en lommekniv i det tykke 
plankebord for ca. 30 år siden. 
Dengang hed det far/søn tur og 
hytten var ejet af Skipper Clement 
Trop. Læser man i hyttens gæste-
bog, kan man se, at der de sidste 10 
år har været afholdt far/børn tur. 
Det er drengene fra Skipper Skræk 
klanen, som tager af sted med vores 
børnebørn.  
I dag er Skipperen nedlagt og hyt-
ten er overtaget af troppen Reden. 
Kun 9 gildebrødre deltog i vores 
tur, som bød på 5 km. vandretur i 
bakkerne (som ikke er bakker, men 
derimod slugter, dannet i istiden). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Det var godt vejr ud og indenfor 
nød vi tapas og engelsk bøf - samt 
besøg af 4 piger til brunch søndag 
formiddag. 
Næste arrangement var gildemøde 
med besøg hos TV2 i Aabybro, - 
men desværre har TV2 aflyst vores 
besøg, fordi de lige har indrettet et 
nyt studie. Derfor hedder næste 
arrangement gildehal den 17. no-
vember 2014. 
 
2. Gilde. 
 

Den 15. september havde vi gilde-
møde hvor Birgit Klitgaard Leong, 
kontaktperson i organisationen 
»Børns Voksenvenner«, fortalte om 
foreningens arbejde.  
Børns Voksenvenner etablerer kon-
takt mellem børn af enlige forsør-
gere og ansvarlige voksne, som vil 
give tid til at være sammen med et 
barn.  
Voksenvennerne kan være i alle 
aldre. Til helt små børn kan de vok-
sne blive »reservebedster«, som bli-
ver venner til hele familien og til de 
lidt større børn, kan det være en 
»storebror eller -søster«.  
Foreningen matcher børn og ven-
ner og følger dem i et år. Nogle 
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gange varer »venneforholdet« en 
kortere periode andre gange i lang 
tid. Undersøgelser, både her i landet 
og i udlandet, viser, at disse børn 
både får et åndehul og et forbillede 
gennem et engageret menneskes 
nærvær. En meget spændende 
aften. 
Vores næste arrangement er jule-
møde den 4. december. 
 
5. Gilde. 
 

Den 18, september havde vi gilde-
møde med besøg, og rundvisning i 
Budolfi Domkirke. 
Kirken er opkaldt efter den 
engelske helgen St. Botholphus, 
hvis helgendag er den 17. juni. 
Allerede fra omkring år 1000, har  
der været en trækirke på stedet og 
siden en romansk kirke fra 11-1200, 
hvis fundament delvis ses i domkir-
kens krypt.  

Jørgen Orlien 6. Sct. Gilde fortalte 
spændende om kirkens kalkmale-
rier. 
 
 

Kirkeinspektionens Pulpitur havde 
indtil kgl. bygningsinspektør Hack 

Kampmann i 1899-1900 foretog en 
gennemgribende renovering af 
Budolfi Kirke, siddet i den vest-
ligste bue mod nord, nærmest 
orgelpulpituret og tilhørte gennem 
mere end 155 år apotekerne i Jens 
Bangs Stenhus. 
Under gennemgangen af kirkens 
historie, kom Jørgen Orlien ind på, 
hvordan man i 1600 årstallet 
klarede kirkens drift. 

Her fremvistes flere store 
stentavler, som rigmænd havde 
betalt for at få opsat, datidens 
sponsorater. 
Døbefonden er i 1728 skænket af 
Maren Grotum, enke efter stifts-
amtmand Gotfred von Pentz. 

Den er udført i sortflammet og 
hvidt marmor. På dens tresidede 
fod ses relieffer af Jesu dåb, Jesus i 
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samtale med Nikodemus og Jesus 
der velsigner de små børn. 
 Efter en times spændende gen-
nemgang af kirkens historie,  
med de mange ombygninger, slut-
tede arrangementet med kaffe  
i Gildeborgen 
Vores næste arrangement er jule-
møde den 11. december. 
 
 
6. Gilde. 
 

Onsdag den 8. oktober 2014, var vi 
samlet til gildemøde, hvor vi havde 
besøg af lokalformanden for 
Mødrehjælpen i Aalborg, Nanna 
Guldberg Petersen. 
Mødrehjælpen er en socialhuma-
nitær organisation, der rådgiver og 
støtter børnefamilier i svære 
situationer. Aalborg Afdelingen 
startede administrativt op i efteråret 
2011 og allerede i 2012 var de 
første lokaler fundet. Bestyrelse og 
frivillige gik i gang med at etablere 
det lille nye sted i Danmarksgade 
14, som nu skulle huse Mødrehjæl-
pen i Aalborg.  
Der bliver ikke ydet økonomisk 
hjælp fra Aalborg Kommune, men i 
begyndelsen var hovedorganisati-
onen behjælpelig med et lån.  
Stedet fungerer som en lille fin gen-
brugsbutik, hvor der samtidig er 
telefonhenvisning fra folk som måt-
te ønske hjælp til professionel råd-
givning, så som skilsmisse, sociale 
rettigheder, graviditet eller samar-
bejds- trivselsproblemer med 
børnene.  

Et lille hjørne i butikken fungerer 
som cafe, hvor man altid gratis og 
helt uforpligtigende kan få en slud-
der over en kop kaffe/te. Der er i 
alt ca. 60 frivillige til, på skift, til at 
varetage dette område. 
Ud over personlig rådgivning står 
Mødrehjælpen også for udlevering 
af »babypakker«, hjælp til afholdelse 
af fødselsdag, kaldet »den rullende 
kagemand« samt »familiesamvirket«, 
hvor man kan mødes i en grup-
pebaseret forældreskole, for at få 
praktisk og teoretisk undervisning 
som ung mor eller far.  
I sommeren 2014 fik Aalborg yder-
ligere administrativ kompetence 
ved ansættelse af flere socialråd-
givere, samt deltids juridisk 
assistance.  
Igen en dejlig og spændende aften 
sluttede i Gildeborgen. 
Vores næste møde er julemøde den 
10. december. 
 
 
8. Gilde. 
 

Den 14. oktober holdt vi gildehal 
med optagelse af Ulrik Pedersen. 
Efter optagelsen holdt Ove Samson 
sin gildemestertale over emnet 
»Livets efterår«. Inspirationen til 
dette emne stammede fra en ældre 
avisartikel. 
Jens Wildfred Christensen holdt 5. 
min. med fortælling om flere spek-
takulære oplevelser fra sin tid som 
ulveunge og spejder. Oplevelser 
som nok ikke ville kunne finde sted 
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her i 2014, uden at skabe panik 
blandt forældrene. 
I eftergildehallen blev Ulrik Peter-
sen budt velkommen af Søren 
Boelsmand. De to havde kendt 
hinanden siden deres spejdertid. 
Jesper Hansen og Niels Erik Franck 
havde ordet for at gøre reklame for 
fremtidige gildeopgaver dels med 
den forestående Distriktsgildehal og 
hjælp til spejderne. 
Kurt Keldorff fra 7. Gilde var med 
som gæst og fik solgt mange andele 
i 7. gildes lotteri til fordel for 
Gildeborgens udsmykning. 
Kurt Keldorff er ivrig formand for 
Nordjysk Spejdermuseum og havde 
til lejligheden medbragt gamle 
spejdersange. Den ene af sangene 
var en gammel jubilæumssang, som 
Kurt Keldorff kunne fortælle om 
med billeder af de personer, som 
var omtalt i jubilæumssangen.  
Vi sluttede aftenen med »Nu er 
Jord og Himmel stille« efter en 
dejlig gildehal med optagelse af 
Ulrik Petersen. 
Næste arrangement er julemøde 
den 16. december. 
 
 
 
9. Gilde. 
 

Den 20. august havde 1. gruppe 
arrangeret gildemøde i Lise og Hen-
nings dejlige sommerhus i Hals. 
Der mødte rigtig mange op og de 
fleste af os tog bussen dertil. Det 
var jo en udflugt i sig selv. 

Vi hyggede os, spiste dejlig mad og 
sang nogle gode sange. Der blev 
dog også tid til en fin tur til 
stranden. 
  
Den 23. september havde vi gilde-
hal med mange fremmødte. 
Tove Husum indledte sin gilde-
mestertale med at reflektere over, 
hvordan vi holder sommerferie. I år 
var det ikke varmen vi manglede, så 
der var mange, der overnattede på 
landets shelters, hvor man er tæt på 
naturen, og kan hygge sig med bål 
og andre oplevelser, der måske kan 
få flere til at få lyst til at blive 
spejdere, ja måske gildebrødre! 
Tove fortalte videre om, hvordan 
familien selv holdt ferie. Navnlig de 
små øer Egholm og Venø har de og 
deres gæster besøgt. Venø, Limfjor-
dens hjerte, har hørt til Toves barn-
domsland. Hun fortalte varmt om 
gensynet med den smukke ø, som 
ikke så mange kender.  
Rigmanden Christian Kjær ejer 
40 % af øen, men den er alligevel 
værd et besøg for os almindelige 
dødelige, efter en sejltur på kun 5 
min.  
Tove omtalte også andre kendte 
personer fra området. Det vækkede 
minder for os andre og lyst til at 
tage derover næste sommer. 
Damernes Magasin og Livets gang i 
Lidenlund osv. 
Yrsa Jacobsen holdt 5 min. Sct. 
Georg. Yrsa fortalte om sit liv på en 
sød og spændende måde. Vi, der 
har kendt Yrsa i mange, mange år, 
fik alligevel nye ting at vide. 
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Vi havde engang indlæg i gildehal-
lerne om »mit liv«. Det er vi mange, 
der gerne vil have genoptaget. Vi 
har fået så mange nye gildesøstre, 
som ikke ved ret meget om, hvad vi 
ældre har bedrevet i tidens løb. Det 
er også fint at høre om de nye 
gildesøstres liv, for der kan jo gå 
mange år, hvor man ikke mødes i 
samme gruppe.  
Vores oktobermøde har vi slået 
sammen med Fellowship Day i Aal-
borghallen den 25. oktober. 
Vores næste møde er julemøde den 
8. december.  
 
 
11. Gilde.  
 

Vores oktobermøde blev for mange 
af os »A walk down memory lane.«  
Arrangerende gruppe havde nemlig 
formået at få Jens Erik Strudsholm 
til at »tegne« et portræt af Otto 
Brandenburg, gennem fællessang og 
anekdoter! 
    

 

Otto Brandenburg blev »opdaget« 
ved en amatørkonkurrence på 
Bornholm, og fik hurtigt kontrakt 
med »Four Jacks«, der på den tid 

spillede til mange baller rundt om i 
landet, bl.a. også i »Kilden« i 
Aalborg! 
Det gav en god indtægt, men var en 
lidt blandet fornøjelse for ham, da 
han også gerne ville lave noget på 
egen hånd! Han var et meget 
alsidigt talent, der spillede klassisk 
violin, sang Jazz med tidens store 
svenske stjerner Alice Babs og 
Monica Zetterlund, skrev mange 
sange og fik senere en skuespil 
karriere både i biograffilm og i tv-
serier!                                                             
Det blev en meget hyggelig aften i 
godt selskab og vi fik sunget mange 
af de sange, vi i vores ungdom 
dansede til og sang med på! 
Vores næste arrangement er jule-
møde den 17. december. 
 
 

Sangerlauget 
 

Der blev budt velkommen til 
sæsonens første rigtige sanger-
laugsaften den 1. oktober 2014. 
Der var en gæst med, måske 
kommende laugsbror, og som en 
lille spøg overvejedes det om der 
skulle en stemmeprøve til! Vi sang 
de faste to sange, efterfulgt af 
komponisten og tekstforfatter Finn 
Jørgensens »Sensommervise«. 
Vi fik et lille kik ind i kunstneren 
Mogens Lorentzens liv og hvordan 
han kæmpede om 1. prioriteten i sit 
liv. Sammen med Poul Henningsen 
skrev han revyer til Nørrebro 
Teater og Riddersalen og sammen 
med Knud Åge Riisager skrev han 
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børneviser og causerede i radioen. 
Han var en alsidig herre og hans 
farverighed gav sig udslag i påklæd-
ningen, som efter at han på Dyre-
havsbakken havde brændt sit sorte 
kjolesæt og høje hat af, blev meget 
farverig. 
Dermed blev aftenens tema 
afsløret: FARVER, og for at binde 
aftenen sammen skulle der være 
Den røde tråd. 
Thorvald Aagaard havde, mens han 
var lærer på Ryslinge Højskole, 
udtalt at han fandt at højskole-
sangbogen var »et pulterkammer 
hvor alt var rodet sammen«. 
Naturligt blev han valgt som 
medlem da højskolesangbogen 
skulle revideres. 
Melodibogen indeholdt 575 melo-
dier og en af de smukkeste sange er 
skrevet af Egil Harder. Han har 
komponeret to hits, melodien til 
Juletræet med sin pynt og til Kaj 
Munks Den blå anemone, repræ-
sentanten for farven blå. 
Den svenske digter og kritiker Carl 
David af Wirsén har skrevet en af 
de nyere salmesange Den blide maj 
med sommergrønt. Til denne sang 
med den lysegrønne farve var 
laugsmester iført lysegrønt sjal. 
Farven grøn er farven for natur og 
sundhed. Det blev til Snart grønnes 
bøgen i krat og lunde. Den lille 
lysegrønne sang passede også til 
farvetemaet. 
Grundtvig må have haft en grøn 
psyke, der trods megen negativ 
påvirkning, kom frem i dagens lys 

for han byder os Velkommen i den 
grønne lund. 
Fra den grønne farve springer vi til 
Mette Madsen og et af hendes 
farvedigte er Julens farver. 
For farven gul sang vi Den gule 
tulipan. 
Rød er en sammensat og 
kompliceret farve. Farven er varm, 
impulsiv og levende. Hvad den 
symboliserer i den næste sang To 
små røde roser, må man så gætte sig 
til. 
Inden kaffepausen sang vi en varm 
og optimistisk hilsen til vores by, 
Hymne til Aalborg. 
Derefter gik det med raske fjed til 
ønskekoncerten med bl.a. Venne-
sangen og Jeg elsker den brogede 
verden og en halv snes andre. 
En farverig aften sluttede med 
Underlige aftenlufte. 

 
 

DER ER STADIG PLADS 
TIL NYE LAUGSBRØDRE, 
SOM VIL DELE HERLIGE 
SANGAFTENER MED OS! 

Næste gang er årets sidste, den 2. 
december. 
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Kulturlauget 

 

Den 9. oktober var vi på besøg hos 
kunstneren Lisbeth Gjørtz Fast i 
Nørholm, hvilket var en meget 
positiv oplevelse. 
Lisbeth er utrolig gæstfri og først 
blev vi budt indenfor i hendes 
hyggelige hjem, hvor vi blev 
inviteret på kaffe. 
Dernæst gik vi over i hendes atelier. 
Lisbeth er meget produktiv og for-
talte levende om sin kunst både 
malerierne og hendes smukke 
glasarbejder. 
Hun kalder dem » Snowboard« og 
hun bliver inspireret af sit eget liv 
og naturen. Når hun begynder på et 
maleri, har hun ikke på forhånd 
planlagt, hvordan det skal se ud, får 
inspirationen mens hun maler; f. 
eks. er en prismelysekrone grunden 
til nogle fremragende malerier. 
Mens Lisbeth fortalte, bød hun på 
vin og frugt og Kulturlauget på 
sandwiches. 
Mange har glæde af Lisbeths ting, 
bl.a. har hun udsmykket på flere 
etager på Aalborg Sygehus og i 
Sparekassen Hobro. 
Så var det tid for dem der havde 
lyst til at købe, og det tog tid, for 
det var svært at vælge blandt de 
smukke ting. 

Nu var der kun tilbage at sige farvel 
og tak for gæstfrihed og for en 
dejlig aften. 
Vores næste arrangement er: Vend-
syssel Teater den 27. november! 

 

Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  19.10.2014. 
 

Tlf.nr. ændring: 
1. gilde: Flemming Hansen 

4062 1350 
10. gilde: Preben Nielsen 

4231 4354 
 

E-mail ændring: 
1. gilde: Ernst Thygesen 

kisogernst@comxnet.dk 
 

Dødsfald: 
10. gilde: Frank Lassen 

Død: 25.09.2014. 
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Den 25. september 2014 fik vi den 
sørgelige meddelelse om, at Frank 
Lassen var død på Aalborg Sygehus 
Nord.  
De sidste år havde Frank et svigt-
ende helbred, og dermed mange 
sygehusophold. Et langt liv er slut.  
Frank var spejder i Det Danske 
Spejderkorps.  
I marts 1953 blev han sammen med 
Inger optaget i Sct. Georgsgildet i 
Skive. Her var han gennem 4 år 
gildets skatmester. 
Familien flyttede til Aalborg, og i 
1971 blev han, sammen med Inger, 
optaget i 10. Sct. Georgs Gilde. 
Frank blev væbner i 1959 og ridder 
i 1963. 
I 10. Gilde har Frank været stav- og 
faneherold. Frank har altid påtaget 
sig mange svære og spændende 
opgaver. Når Frank sagde ja til en 
opgave, kunne vi være sikre på, at 
alt blev udført til ug. At kende 
Frank, har været en gave for mange 
af os.  

Frank mistede Inger for et lille års 
tid siden og tiden efter Ingers død, 
var svær og ensom for ham. Inger 
og Frank var et godt makkerpar. De 
havde megen omsorg for deres 
børn og børnebørn, og var meget 
stolte over dem. De var meget 
gæstfrie og åbnede ofte og gerne 
Birkevej for os alle, så vi kunne 
mødes i festligt og kammeratligt 
lag. 
Frank var en skattet og intelligent 
ven, der altid bidrog positivt og 
imødekommende ved opgaveløs-
ninger og ved vores sammen-
komster. 
Lad os huske ham, som den livlige, 
ihærdige og givende gildebroder, 
han var. 
 

Æret være Franks minde. 
Annie Sperling, gildemester, 

10. Sct. Georgs Gilde. 
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FØDSELSDAGE I 
NOVEMBER: 

Dato:               Gilde: 
03.  Herdis Højbjerg                   11. 
03.  Signe Vinther Nygaard           6. 
06.  Harry Vilmar                         7. 
06.  Lilian Rasmussen                   2. 
06.  Søren Boelsmand                   8. 
07.  Hanne Lundgren                   6. 
07.  Birthe Nielsen                      12. 
09.  Axel-Thomas Boldt               8. 
10.  Finn Christensen                   6. 
11.  Jesper Kolbeck                      8. 
11.  Claus Meyer                           8. 
13.  Niels Erik Franck                  8. 
17.  Søren Egholm Sørensen        8. 
18.  Kaj Palsgaard Andersen         8. 
20.  Kamma Jensen                      9. 
20.  Lise Winberg Madsen          11. 
21.  Ellen Margrethe Hansen,    11. 
24.  Rita Lykke Ekstrand            12. 
25.  Hanne Dam                           2. 
26.  Margit Kammer                     6. 
28.  Margit Kjær Nielsen,70år,10. 
28.  Reinhardt Rasmussen            1.  
30. Aage Schmidt Pedersen        10. 
 

- o 0 o - 
 
 

 
 
 

DET SKER I  
NOVEMBER: 

Dato:                                     Gilde: 
03. Gildehal                                11. 
05. Sangaften               Sangerlauget 
06. Ridderhal                           SGL 
06. Gildemøde        Fjerritslevgildet 
10. Gildemøde                              6. 
11. Gildehal                                  9. 
12. Gildemøde                              2. 
13. Gildemøde                              8. 
16. Tur i Østerådalen         Stifinder 
17. Gildehal                                  1. 
18. Gildemøde                            12. 
19. Gildemøde                            10.             
20. Stadsgilderådsmøde            SGL 
22. Julemarked i Klosteret          11. 
24. Gildemøde                              7. 
25. Gildemøde                              5. 
26. Fredslyset i Vor Frue         GIM 
27. Teateraften             Kulturlauget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- o 0 o - 
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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.: 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.: 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 december/januar 
udgaven er onsdag den  

19. november 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




