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Grupperne fortalte efter tur, hvad 
de havde bedrevet i den forgangne 
vinter, og der var mange forskellige 
spændende tiltag. 
Vi ønskede hinanden en god 
sommer og gik opløftede og glade 
hver til sit. 
Vores næste arrangement er gilde-
hal den 10. september 2013. 
 
 
7. Gilde. 
 

På gildemødet den 21. maj var 
emnerne øllets historie, øllets 
råvarer, hvordan man brygger øl, de 
forskellige øltyper, hvordan man 
smager pa øl, øl til og i mad, samt 
smagning af nogle enkelte øltyper. 
Til at fortælle, vise og smage, var 
det lykkedes os at få brygmester Per 
Sander til at komme. Per er kendt 
fra flere bryghuse. Men først skulle 
vi lige have sat menuen og kaffen til 
livs, inden øllet fik overtaget.  
Efter et formidabelt foredrag og 
smagninger sluttede vi med »Nu er 
jord og himmel«, til musikalsk 
ledsagelse. 
 

Den 24. juni foregik vor Bålaften 
som vanligt ved Hardeknuds hytte 
ved Svenstrup.  
Desværre var vi kun 14, hvoraf der 
var en enkelt gæst. Vejret, som i 
løbet af dagen ikke havde tegnet for 
godt, blev som sædvanligt fint, og 
inden vi tog hjem, var himlen helt 
skyfri.  
På turen, hvor vi skulle finde en 
pind til bøffen, kunne vi konstatere, 

at den nærliggende vinmark ikke 
havde det ret godt.  
Efter et veltillavet måltid, kom 
tærterne på bålet. Det var samtidig 
signalet til Helge Nielsen, som for-
talte om sin barndomstid - også 
som spejder - tiden til søs, og især 
tiden som søspejder i Aalborg. 
Ligeledes blev der lejlighed til 
hurtigt at bladre i Helges dagbog. 
Aftenen sluttede med kaffe, tærte 
og »Nu er jord og himmel stille«, 
udsat for mandskor under åben 
himmel. Med de ingredienser kunne 
det kun blive en god aften, - og det 
blev det. 
Næste arrangement er gildemødet 
den 24. september 2013. 
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N.P. Nielsen
Bispensgade 1, 9000 Aalborg

Telefon 9812 0204

smykke-form
Bispensgade 8, 9000 Aalborg

Telefon 9813 1232

Nørresundby Guld
Brotorvet 1, 9400 Nørresundby

Telefon 9817 2745

Udlejning af gildeborgen. 
 
Gildeborgen kan lejes af gildebrødre til brug ved private 
arrangementer. 
 
Reservation sker ved henvendelse til dit gildes kansler. 

Pris for leje: 
1 dag eller lørdag/søndag: 1.000 kr. 
Formiddag, eftermiddag, aften: 500 kr. 
 
Få nærmere information på Stadsgildets hjemmeside  
www.sct-georg-aalborg.dk/  under menupunktet Gildeliv 
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Indbydelse til  

 
11. Sct. Georgs Gilde i Aalborg’s 

 
40 års jubilæum 

 
 
 
 
 

Onsdag den 10. maj 2017 
 

I Gildeborgen, Rafns Alle 1, 9000 Aalborg 
 
 

Med reception fra kl. 13.00 – 15.30  
 

Vi serverer et let traktement   
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AALBORG STADSGILDE/AALBORG DISTRIKT 
 

indbyder til 
 

ÅBEN SOMMERGILDEHAL 
som afholdes i 

 
Buderup Ødekirke mandag den 14. august 2017 kl. 18.00. 

 
Stadsgildet er vært ved et glas vin umiddelbart efter gildehallen. 

 
Eftergildehallen nydes i det fri med udsigt 

over Lindenborg Ådal og Rold Skov. 
 

Medbring selv mad og drikke samt bord og stol 
(stol bruges også til gildehallen). 

Påklædningen er uformel (fritidstøj). 
Der er ingen tilmelding og ingen deltagerbetaling. 

 
Det er vort håb at se mange af distriktets gildebrødre samt ledsagere. 

Husk også at sommergildehallen er en god mulighed for at tage nye 
mulige gildebrødre med til en gildehal. 

 
Kørselsvejledning: Ca. 1 km syd for Støvring ad den gamle hovedvej 

drejes til venstre mod Skørping. Ca. 1 km. mod øst og ødekirken ligger 
til højre. 

 
På gensyn fra Aalborg Stads- og distriktsgildeledelse 

NB! Vær opmærksom på ændret tidspunkt. 
  

 

Buderup Kirke, som stammer fra 1100-1200 tallet, fik 
betegnelsen ”ødekirke” i 1907 da Støvring Kirke blev indviet. 

  

Efter at tyveri, hærværk og forfald havde sat sine spor blev der i 
1944 ryddet op og det meste inventar blev fjernet.  
 
Således er der i dag kun et gammelt muret alter og en døbefond 
tilbage. 
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17.03.201 

 
 
Kære alle gildebrødre. 
 
Så er vi klar med mere information om DGI Landsstævne 2017 og vores opgaver som 
frivillige ved stævnet, hvor Aalborg som bekendt for første gang skal være værtsby for 
Landsstævnet. 
 
Der er lagt op til at det bliver en folkefest/idrætsfestival i fest og farver med masser af 
aktiviteter. 
Allerede nu er der tilmeldt ca. 28.000 deltagere, fordelt på 30 idrætsgrene. 
Langt de fleste aktiviteter skal foregå bynært – tæt på havnefronten.  
 
Sct. Georgs gilderne er tilmeldt som frivillige, og vi har pt. 68 gildebrødre, der har givet 
tilsagn om at medvirke. 
Vi har nu fået tildelt 2 opgaver, som vi i fællesskab skal løse: 
 
Bespisning (aftensmad) af 7.500 efterskoleelever i et stort telt i Kildeparken. 
Bespisningen foregår fra mandag den 26.06. – lørdag den 01.07. fra ca. kl. 15.30 – 20.30. 
Opgaven for Sct. Georgs gilderne her består i: 

• Opfyldning af varer 
• Madudlevering 
• Rengøring 
• Guide til udleveringssluserne 

 
Friluftsaktiviteter på Fjordmarken: 
Vi kender ikke pt. den præcise opgave, men aktiviteterne foregår fredag d. 30.06., og 
lørdag den 01.07, men det drejer som om en friluftslejr med mange aktiviteter: 
 

Træklatring, bålmad, naturvejledning, lejrliv og landsstævnestemning. 
 

Vi har fået oplyst, at til denne aktivitet skal bruges 15 gildebrødre. 
Yderligere information kan ses på www.dgi.dk – landsstaevne – friluftsaktiviteter. 
 
De frivillige får:  

• Udleveret en t-shirt. Derfor vil vi gerne have oplysning om din størrelse på denne t-
shirt.  
De er ikke store i størrelse og en smule figursyet 

• Mulighed for aftensmad, når efterskoleeleverne er bespist 
• En spændende og god oplevelse på tværs af gilderne 

 
 
 
 

http://www.dgi.dk/
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Efterlysning: 
 
Vi kan stadig bruge flere frivillige, så hvis flere har tid og lyst, kan I stadig nå at komme 
med ved at henvende Jer til os. 
Såfremt ægtefæller har lyst til at deltage, er disse også velkomne. Afregningen for disse 
vil selvfølgelig ske til den pågældende ægtefælles gilde. 
 
Vi påregner, at vi snarest vil udarbejde vagtplanen for vores opgave, så hvis I har specielle 
ønsker om vagter og dage, bedes I oplyse det til os hurtigst muligt og senest 1. april. 
Det skal bemærkes, at for at få vores vagtplan til at gå op, er det nødvendigt, at I påtager 
Jer mere end 1 vagt. 
Hvis ikke vi hører fra Jer om ønsker inden 1. april, forbeholder vi os ret til give Jer vagter. 
 
Når vi har oprettet Jer som frivillige i DGI´s nemvagt får i tilsendt en kode, som I kan 
bruge til at gå ind og se vagtplanen. Men vi vil også sende en færdig vagtplan til Jer, når 
vi har udarbejdet den. 
Så I første omgang, behøver I ikke at bruge kodeordet. 
 
Vi kan oplyse om, at alle frivillige vil blive indkaldt til KICK-OFF for frivillige i Karolinelund 
den 15. juni. Nærmere oplysninger følger. Men sæt X i kalenderen den dato. 
 
 
Mange gildehilsner 
Lis og Gull-Maj 
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Gildemestertale afholdt ved 10. Gildes Sct. 
Georgs Gildehal. 
 
Jeg hørte en bemærkning i en tv udsendelse – den har bidt sig fast. En antropolog udtalte: 
Hvis du vil forstå menneskeheden, må du studere dens myter.  
 
Nu er menneskeheden jo en meget stor mundfuld og jeg er ikke antropolog og så på max 
10 minutter. Det går ikke. Det må kortes ned.  
For at forstå danskerne må du studere dets myter. Danmark er alligevel også et stort 
område og med mange myter og nu kun 9½ minut.  
For at forstå gilderne, må du studere dets myter. Ja nu nærmer vi os. For at forstå gilderne 
i Aalborg, må du studere deres myter om Gildeborgen. Nej nu blev det for snævert, et trin 
tilbage. 
 
Den mest kendte både gilde- og spejder myte handler om Sct. Georg, dragen og den 
smukke prinsesse. Denne første del af myten hører vi ofte, mens den anden del måske 
var for sart til små spejder ører. Her blev Sct. Georg forfulgt, tortureret og senere dræbt.  
Myten om Sct. Georg er blevet fortolket af flere kloge mennesker gennem tiden. Og der 
kan jeg slet ikke være med. Myten handler om mod, handling, trusler, uretfærdighed, drab, 
uselviskhed, tro, overbevisning, helgenkåring og meget mere.  
 
Denne myte er med til at danne grundlag for vore gilders tænkning og selvforståelse. Fra 
vores love og vedtægter, til ritualerne i gildehallen og videre til vores gildesammenhold. 
Hvad er så vores basis? Hvad er en myte?  
 
Ordet er græsk og betyder fortælling eller sagn. I oldtidens Grækenland dækkede 
begreberne mythos og epos oprindelig over de homeriske fortællinger om fortidens guder 
og helte. 

I klassisk tid 400-tallet før Kristi fødsel blev mythos opfattet som modsætning til logos. 
Logos er det rationelle og støttes af fakta.  På den tid var de klassiske forfattere i strid. 
Nogle synes, at myterne, herunder de lokale og folkelige fortællinger, skulle opfattes som 
latterlige overleveringer. Det der hørte til logos, var de sande historiske beretninger og de 
sande religiøse beretninger. 

Så skal vi helt frem til 1800-tallets tyske idealisme. Her blev mythos og logos opfattet som 
trin i den historiske kulturudvikling, således, at først var der mythosstadiet; som så blev 
erstattet af logosstadiet. Det kan man også sige er en udvikling fra billedtænkning til 
fornuftstænkning, fra religiøs til filosofisk tænkning. Denne udvikling henførte man til 
grækernes særlige genialitet. 

I dag har man forladt denne udviklingstese, men er dog enige om, at der er sket en 
overgang mellem mythos og logos. Det skyldtes snarere en social og politisk legitimering 
end en egentlig historisk nødvendighed. 

Myter er uhyre smidige. De er rituelt faste i fortællingen, men lader sig tolke. Grundtvig 
sagde om den nordiske mytologi, at den blev tolket på "en med Tidens Tarv og Vilkaar 
stemmende Bane".  

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Genrebegreber/epos
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Over for det moderne, udvidede sprogbrug kan det være svært at fastholde en streng 
definition af ordet myte, men fælles med fortidens forståelse er, at myten stadig er i konflikt 
til fornuften, myten slører stadig sagligheden. Myten indeholder et tilsigtet bedrag, der 
paradoksalt nok, kan opfattes som en højere sandhed for myter. Myten derimod tvivler 
aldrig på sig selv. 

Nu tilbage til Sct. Georg, dragen og den smukke prinsesse – ja det er myte delen, selv om 
den er henlagt til en virkelig by, Silena i Libyen.  

Den anden del, hvor den romerske og kristne soldat Jørgen, født i Tyrkiet, blev forfulgt 
tortureret og dræbt af romerne i år 303 efter Kristi. Ja den har en historisk baggrund. 
Jørgen bliver senere helgenkåret med helgendagen den 23. april. Dermed er denne del 
ikke en myte, der er mange fakta, der understøtter fortællingen. 

Og hvad skal vi så mene i dag, ja man kunne godt sige, at en del af gildernes grundlag er 
solidt plantet i en myte, der ikke ejer hverken fornuft eller saglighed og er fuld af bedrag. 

Andre vil sige at en del af vores grundlag er baseret på en smuk fortælling om mod, 
handling, trusler, uretfærdighed, drab, uselviskhed. Som Grundtvig næsten siger: myter 
kan tolkes, så den passer ind i det man ønsker. 

Jeg kunne godt ønske mig, at Aalborg gildernes myte i fremtiden vil beskrive et 
fællesskab, der er modigt og viist, der er fyldt af håb for fremtiden og hvor 
gildesammenholdet vægtes højest.   
 
Om 50 år kan de nye, der vil oprette et gilde i Aalborg tænke, at det var da alligevel 
pokkers med de gamle gildebrødre i Aalborg tilbage i 2017. Selvom de i lang tid bøvlede 
med et gammelt hus, så kom de alligevel frem til de samme værdier, som også er vores 
grundlag her i dag i 2067.  
 
At dengang, som nu i 2067: Vi er modige, som Sct. Georg. Vi giver med vore tanker og 
handlinger håb for fremtiden og vi sætter gildesamværet højere end hvor vi mødes. 
 
Edith Mathiasen 
Gildemester 10. Gilde 
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NYT FRA GILDERNE 
 

1. og 7. Gilde 
 
Den 28. februar. Snakken gik så godt blandt de 98 gildebrødre på Trekanten i Aalborg Øst, 
at lederen Michael Mansdotter kaldte det en helligbrøde, at stoppe den. Men vi skulle jo i 
gang. Kurt Keldorff, 7. Gilde bød velkommen. 
Vi begyndte med at spise. Dejlig mad fra Trekantens cafe. Og så kom det, som 1. og 7. 
Gilde havde arrangeret. Foredrag med Michael Mansdotter. 

 
Forestil dig at du er et istidsmenneske. Du har 
lige lagt din kvinde ned med køllen. Slæbt hende 
ind i hulen, hvor hun så kan gå i gang med at 
lave ild. Selv går du ud i sneen for at jage et 
bytte. Pludselig hører du lige bag dig. Lyde, 
store lyde, langsomme lyde. Donk, donk. Du 
vender dig om og stirrer lige ind i en mammut. 
Du skyder hovedet frem, udstøder et gisp og 
kommer med små mærkelige lyde. Sådan 
kommer der endorfiner til hjernen. 

(Og dermed sikrer man sig, at tilhørerne ikke falder i søvn – genialt). 
 
Så var foredraget ellers skudt i gang.  Det her holder jeg af oplyste Michael: 
Farve:   Rød 
Dyr:  Delfiner 
Feriested:  Græske Øhav 
Bog:  Vilde Svaner 
Musik:  Benny Andersen og Poul Dissing 
Sport:  Håndbold (men det 
var dengang) 
Elsker:  At lave mad. 
OG IKKE MINDST: Har været KFUM 
Spejder. 
 
Sådan præsenterede Michael Mansdotter sig. 
Skuespiller, teaterleder og nu leder af 
Trekanten i Aalborg Øst. Han er uddannet på 
Aarhus Teater. Skuespiller på Aalborg Teater, 
hvor han i øvrigt mødte sin kone. Har været teaterleder på Limfjordsteatret i Nykøbing 
Mors. Leder af Jomfru Ane Teatret (de bedste af Michaels teater år). Blev så leder på 
Odense Teater. Oplevede her, når der går politik i tingene. 
Exit Odense. Siden 2014 leder på Trekanten. Og det er lige ham. Den måde han fortalte 
om sig selv og sin karriere var så inspirerende, så let, at man næsten kunne fornemme, at 
han svævede. 
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Trekanten var et familiecenter. Fra år 2000 et Kultur- og foreningshus. Blev samtidig 
overført til kommunens Skole- og Kulturforvaltning. Trekantens kerneopgaver er ”at 
understøtte borgerne i at realisere deres kunstneriske og kulturelle projekter”. 
Der er oprettet brugerråd for børn, unge og voksne. Omkring 100 foreninger kommer i 
huset. Man laver også arrangementer på tværs af foreninger. F.eks Visens Venner går 
sammen med Folkedanserne om et arrangement. Og hvad siger I til Lystfiskerfestival med 
fluebinding, lære at kaste med fiskestang (tørfiskning kaldes det). 
 
På Trekanten drømmer de om meningsfulde fællesskaber, om at være et tidssvarende 
kulturhus og at dele viden. Michael sluttede med at erklære, at ”Trekanten blev mit livs 
øjenåbner”. 
 
Michels havde valgt de sange, som vi skulle 
synge. 7. Gildes pianist Richardt Bjørno spillede 
til dejlige sange bl.a. af Benny Andersen.  
Henning Nielsen, der kendte Michael fra 
dengang de boede på samme vej, overrakte 
foredragsholderen en dejlig kurv. Tak for i aften 
og så var det pludselig således, at            
”Nu er jord og himmel stille”. 
 
 

1. GILDE 
 
Nyt initiativ i 1. Gilde. Den 1. og 2. april havde gildet arrangeret tur til det Midtjyske. Vi 
mødtes ved ”Den genfundne Bro” ved Vestbirk. En gammen stålgitterbro fra Horsens 

Bryrup banen, fra dengang da den var 
smalsporet. Bent Ove fortalte om broen og dens 
historie og om de mange privatbaner, der 
engang udgik fra Horsens. Vejret var med os, 
så frokosten blev indtaget ved borde/bænke lige 
ved broen. 
Derefter gik turen til ”Kongernes Jelling”. Det 
helt fantastiske vidensformidlingscenter der bl.a. 
fortæller om vores ”fødselsattest” og 

”dåbsattest”. En guide fra centret fortalte om Kongerne Jelling og om anlægget rundt om 
kirken og de 2 høje. Et helt unikt center, der fortæller vores historie tilbage fra Gorm den 
Gamle. 
Så videre til Brande, hvor vi blev indlogeret på Hotel Dalgas. Efter den traditionelle kaffe 
med kage og tid til os selv, holdt værten vinsmagning i en spændende vinkælder. Således 
forberedt gik vi om bord i en 4 retters menu. Festlige indslag, bl.a. et par til lejligheden 
komponerede sange var med til at forme en rigtig fin aften. 
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Søndag efter morgenbordet kørte vi til Søby 
Brunkulslejre, hvor der er et rigtig fint og 
oplysende museum. Flemming Hansen fortalte om 
brunkul og om gravningen af samme. Helt frem til 
1970 blev der gravet efter brunkul. Der har givet 
været et ret så hårdt miljø i brunkulslejrene. Det 
kunne man læse om i de forskellige huse. Alt i alt en 
rigtig god week-end.        
 
 
 

1. Gilde 
 
På vores gildeting i marts besluttede vi, at 2017 skulle være sidste gang vi holdt Sct. 
Georgs Gildehal i Helligåndsklosteret. Derfor havde arrangerende gruppe fået frie hænder 
til at gøre det til en festlig aften. Aldrig har højsæde og spiseborde været så smukt pyntet 
med eksotiske blomster. Se billederne. 
Det var derfor naturligt, at gildemestertalen 
handlede om klosteret og hvad det har betydet for 
befolkningen i Aalborg. 
Han kunne også oplyse, at vi i 1. gilde 58 gange 

har fejret 
enten 
optagelse, eller væbner og ridder optagelse her i 
klosteret. 
Alt har sin tid, leje at klosteret koster 1500kr og der 
deltog 16 mand fra 1. gilde. Sammenholdt med 
håbløse parkeringsforhold i centrum må vi erkende, 
at det var en fornuftig beslutning vi tog på 

gildetinget.  
Vi fik indsat 2 nye sideposter: Peder Bloch-Poulsen som skatmester og Hans-Jørgen 
Ottosen som kansler. 
Vi hørte et godt Sct. Georgs budskab fra Finland 
og bekræftede igen vort gildeløfte. En helt 
igennem smuk og højtidelig afsked med disse 
rum. 
 
 

8. GILDE  
 
Torsdag den 16. februar havde vi lagt vores gildemøde til Flyvestation Aalborg. Vi mødtes 
kl. 18,00 ved vagten på flyvestationen, derfra kørte vi til en bygning hvor der blev serveret 
Stjerneskud samt øl og vand. 
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Under spisningen fik vi en lang og fyldestgørende orientering om flyvestationens arbejde 
og funktion ved Chefsergent Preben Rasmussen. 
Derefter kørte vi ud til helikopterhangaren og fik en grundig gennemgang om arbejdet som 
redningshelikopter. Derefter gik turen ud til de store Herkules Transportfly, hvor vi var 
oppe i cockpittet og se al den moderne elektronik de er udstyret med. Vi kørte så ud til 
Challenger flyene,, og så hvordan de både blev brugt til transportfly samt til 
persontransport. Vi fik forklaret at når de prominente personer (f.eks. Dronningen med 
følge) skulle afsted, kunne man lynhurtigt sætte sæder ind.  
Så gik turen atter hjemad med en oplevelse rigere. 
 

8. Gilde 
 Gildeting den 15. marts.. 

Gildemester årsberetning: "Jeg vil 
starte med at sige jer tak for den 
tillid I viste mig ved at vælge mig til 
jeres gildemester. Det har været 2 
dejlige år med mange gode 
stunder. Jeg har efter bedste evne 
forsøgt at leve op til jeres 
forventninger. Specielt vil jeg rette 
en tak til mine sideposter, Martin 
og Henrik og min stavherold, 
Søren Boelsmand samt 
flagherolderne Søren Egholm og 
Ulrik, som jeg har haft et fantastisk 
godt samarbejde med. Vi er i dag 
25 gildebrødre, hvoraf 3 har valgt at stå udenfor grupperne. 2016 har givet os fremgang i 
medlemmer, idet vi ikke har mistet nogen, men til gengæld har haft tilgang ved Gerts 
optagelse i august. Jeg besøgte Jens Olaf i fredags. Skulle hilse mange gange. Han 
beklagede, at han ikke kunne være her i aften. Bentøjet er ikke for godt, men humøret er 
dog rimeligt. 
Følgetonen omkring Gildeborgens fremtid har kørt videre nærmest uafbrudt siden sidste 
gildeting. På Stadsgildetinget den 4. maj blev det på Per Sander, 5. gildes foranledning 
vedtaget at nedsætte et udvalg med formuleringen: "Til det fortsatte arbejde omkring 
Aalborggildernes forbliven i Gildeborgen eller ej". Udvalget blev bemandet med en 
repræsentant fra gildeledelsen i hvert gilde plus stadsgildeledelsen og med Per Sander 
som formand. Efter en sløv start er der nu rigtig kommet gang i bolledejen. Divisionen 
spillede ud med et forslag til lejeaftale af Spejderborgen med brug af stenhuset og 
dermed flytning af museet til træhuset. En ikke helt gennemarbejdet kontrakt men med 
tydelige intentioner og en favorabel leje på kr. 75.000 - med lys og varme. Det har fået de 
sædvanlige spillere på banen, 6. gilde der klart melder ud at de under ingen 
omstændigheder vil flytte. Kurt Keldorff der kræver en del finansiering for at flytte museet 
og til sidst den gamle travhest Palle Bjørnstrup, som med vanlig økonomisk fantasi 
plæderer for en forbliven på Gildeborgen. Alt dette sammenholdt med at realistiske 
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beregninger foretaget af Stadsgildeledelsen og Kaj Palsgaard viser, at en forbliven i 
Gildeborgen har en kort horisont, og at en udflytning til Spejdergården med et salg af 
Gildeborgen kan gøre os økonomisk uafhængige i mange år frem. Endda så uafhængige, 
at kontingentet kan reduceres til et rundt 0. 

Hugo Elmer valgt enstemmigt til ny gildemester. 
Martin Lykkegaard blev enstemmigt genvalgt som kansler og valgt til webmaster 
Henrik Boelsmand blev enstemmigt valgt som skatmester. 
Jesper Hansen blev enstemmigt valgt til gildets spejderkontakt 
Tage V. Andersen blev enstemmigt valgt til GIM. 
Tage V. Andersen og Kaj Bent Hansen blev enstemmigt valgt til revisorer 
Carl Fryland og Ove Samson blev valgt til revisorsuppleanter. 

Ved fødselsdagsgildehallen den 23. april blev den nye gildeledelse indsat. 

8. Gilde 
 
Søndag, den 23. april holdt vi Sct. Georgs Gildehal i Gildeborgen. 
Gildehallen blev åbnet af Gildemester Søren Aagaard, som bød velkommen. 
Michael Jensen blev hyldet på sin 25 års jubilæumsdag, og fik overrakt jubilæumsnålen. 
For 25 år siden var det Michaels far, Bent Jensen, der indsatte sin søn som svend i 8. 
Gilde. Michael har bestridt posten som Gildemester 2011-2012.  
Herefter læste kansler, Martin Lykkegaard Sct. Georgs budskabet. Vi sluttede 
broderkæden, og fremsagde i fællesskab vort gildeløfte. 
Dernæst blev vor nye Gildemester, Hugo Elmer indsat. Hugo overtog pladsen i højsædet, 
og takkede den afgående gildemester, Søren Aagaard med bl.a. disse ord: 
Altid har du-i din fremtræden- stået for gildet- både som mester- og som et eksempel på 
den rette gildeånd. 
Du har med dine gildemestertaler fundet frem til mange emner- af vidt forskellig karakter- 
og fremlagt dem på din egen måde. 
At du samtidig har taget mange andre initiativer og været i stand til at samle folk til de 
forskellige opgaver, er tegn på den positive måde, du har arbejdet på. 
 
Hugo sagde derefter, at han vil tilstræbe at udføre sit job som Gildemester ud fra, hvad 
hans evner og tid formår. Hans nye sammensætning af nye grupper blev revideret, og som 
noget nyt blev gildeledelsen indsat i grupperne. Til sidst nævnte Hugo året 2018, 8. gildes 
60 års jubilæum, som han mener, skal fejres på tilbørlig vis. 
Hugo havde herefter opgaven at indsætte Helge Hoff som ny stavherold. Helge efterfulgte 
Søren Boelsmand. 
Henrik læste nu Gildeloven, hvorefter vi lukkede Gildehallen. 
Ved Eftergildehallen var der dækket op til 22. Gert Larsen var bordleder. Maden, Irish 
Stew, var hjemmelavet af Michael og Jesper. (tak for det). Vi fik hjælp til serveringen af 3 
piger fra 9. gilde. Michael havde i anledning af sit jubilæum sponsoreret snapsen til 
maden. 
Til kaffen fik vi en dejlig hjemmelavet dessert. 
Alt i alt en rigtig god aften. 
Næste arrangement er Fødselsdagsgildemøde søndag, den 14. maj. 
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 9. GILDE 
 
Søndag den 5. marts fejrede 9. Gilde sin 53 års fødselsdagsfest på Aalborg Vandrehjem. 
Vi mødtes til brunch og havde et par hyggelige timer med god mad og festlige sange. 
Desværre regnede det, og den planlagte travetur bagefter blev droppet. 
 
 

9. Gilde 
 
Den 20. april afholdt vi Sct. Georgs Gildehal, hvor vi skulle indsætte vores nye gildemester 
samt vore nye herolder. 
Gm. Elsa Berglunds gildemestertale handlede denne aften om musik. Helt fra barnsben 
har hun holdt meget af musik og sang som barn i Aalborg Sangskole. Hun interesserer sig 
for mange slags musik. Men især er hun glad for Leonard Cohen med den dybe stemme 
og de unikke sangtekster. Vi fik fortalt om hans liv fra opvæksten i en jødisk familie i 
Montreal, hans ægteskaber, depressioner, alkohol, piller og til hans nedtur, hvor hans 
manager havde lænset hans bankkonti for millioner, så han som 70 årig måtte på turne 
igen. 
Elsa har i mange år haft lyst til at høre ham live, men nåede det desværre ikke. Han døde i 
november 2016, 82 år gammel. Leonard Cohen skrev på det sidste om døden, som han 
godt vidste, var på vej. ”I'm ready, my lord” er fra hans sidste album, som udkom en 
måned før hans død. Det var en meget interessant og spændende tale. 
Elsa sluttede af med at takke sine sideposter for et godt samarbejde og 9. Gilde for altid at 
møde talstærk op til gildets arrangementer. 
Efter gildemestertalen aflagde vi vort gildeløfte og kansler Gull-Maj Cordes læste Sct. 
Georgs Budskabet for os. Gunny Kongsted blev udnævnt til ny gildemester og indtog sin 
plads i højsædet. Hun indsatte de nye herolder. Tove Husum blev stavherold og Hanne 
Kristensen flagherold. 
Gildehallens musik var selvfølgelig af Leonard Cohen. Aftenen sluttede med en festlig 
eftergildehal. 
 
Næste arrangement er gildeweekend den 19.-20. maj, friluftsgildehal sammen med 8. 
Gilde den 14. juni og efter sommerferien gildemøde den 23. august. 
 

10. Gilde 

Torsdag d. 6. april kunne gildemester Edith Mathiassen - efter vi var gået ind til Bacarolle 
fra Hoffmanns eventyr - byde et næsten fuldtallig gilde velkommen til 10. gildes Sct. 
Georgs Gildehal. 

Vi skulle denne aften fejre to 25 års jubilarer, indsætte ny skatmester og 2 herolder, høre 
Sct. Georgs Budskabet, danne broderkæde og forny vores gildeløfte. 
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Edith takkede de to jubilarer – Jytte og Carl Højmark – for deres indsats i gildet.                                             
Jytte har flere gange været kansler og ikke mindst spejderkontakt. Hvilket hun er nu.  Der 
er ikke mange spejderløb hun ikke har stået post på. 

Carl har – trods megen rejsen i sit arbejdsliv – nået at være herold og skatmester flere 
gange. Og beklæder i øjeblikket jobbet som skatmester. 
Gildemesteren overrakte dem 25 års nålen og gildets gave – hvorefter vi hørte Carl 
Nielsens ”Den milde dag er lys og lang” med tekst af Aage Berntsen. 

Edith holdt en meget tankevækkende gildemestertale. Den kan i sin fulde længe læses 
anden steds i bladet.  

Kirsten Bøgh læste årets Sct. Georgs Budskab, som var skrevet af Bjørn Wallèn, St. 
Nicholaus Gilde, Finland. Årets budskab var ”Vær modig”. 

I eftergildehallen blev vores jubilarer fejret på behørigvis i taler og sang. 

Igen en dejlig gildeaften.  

Næste møde: Forårstur til Store Vildemose lørdag, den 20. maj.  
                                      
 

11. Gilde 
 
24. april - Sct. Georgs gildehal 
Sct. Georgs gildehallen er, tror jeg, noget særligt for alle gildebrødre. Det er den dag, hvor 
vi alle samles og i kreds bekræfter vort gildeløfte! I år var det en ganske særlig Sct. 
Georgs gildehal, idet vi i 11.gilde optog en ny gildesøster, der for første gang skulle være 
med i vores kreds! Vi håber alle at Annette Gjørtz Bloch bliver glad for at være en del af 
11.gilde, og glæder os til at lære hende at kende! 
Efter optagelsen af Annette indledte Hanne sin Gildemester tale med ordene” Foråret er 
over os.” Hanne fortsatte med at tale om, hvad foråret gør ved os og vore omgivelser, 
hvordan naturen og vi blomstrer op og fyldes med glæde, optimisme og taknemmelighed. 
 Hanne stillede dernæst spørgsmålet? Hvor stammer ordet forår fra?   
Ordet har sit udspring i det middelalderlige tyske ord ”vorjar”, hvor første stavelse ”vor” har 
betydningen ”første del af” og ”jar” betyder år, så ordet betyder altså første del af året. 
Tidligere blev ordet vår mere brugt i betydningen forår, hvor det i dag opfattes som 
højtideligt, gammeldags og poetisk!  
Vår kommer fra det oldnordiske ord for den gode årstid ”vár”. Ordet vår – eller noget, der 
ligger tæt opad findes i alle nordiske og baltiske sprog, ja, såmænd også i græsk, hvor 
ordet ”vasar” betyder tidligt eller det første, vi har således et ord med rødder meget langt 
tilbage i tiden! 
I forårsmåneden april fejrer vi i Sct. Georgs Gilderne en ganske særlig dag, nemlig Sct. 
Georgs Dag den 23.april. Sct. Georg er vort forbillede og vi kender alle legenden om Sct. 
Georg og hans drabelige kamp mod dragen. Faktisk hed han Georgius og led, i året 303 
efter Kristi fødsel, martyrdøden, netop den 23.april. 
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Når vi i dag hører legenden er det tydeligt, hvem der god og hvem der ond! Så let er det 
ikke i dag. Vi har ingen drager i fysisk forstand, vi er nødt til at lære om dem, at se ind 
under overfladen, for at kunne genkende dem. 
Men har vi først lært det, opdager vi, at vi møder store og små drager næsten hver eneste 
dag. Drager, som vi på hver vores måde, kan være med til at bekæmpe eller undlade at 
fodre og gøre større! 
Nogen påstår, at vi er på vej ind i et samfund, hvor vi kun vil involvere os, hvis vi selv får 
noget ud af det! Hvis det er rigtigt er det virkelig en stor drage, der skal bekæmpes! 
Vi må altid kæmpe for, at det at leve, er at leve for og med andre mennesker, at nyde 
samværet med andre, at lære af andre, at involvere os med andre! 
Hvis vi bliver så egocentreret, at vi kun vil involvere os, når vi selv får noget ud af det, så 
er det da et fattigt samfund, vi er på mod! Det må vi for alt i verden kæmpe imod! 
Når vi efterlever vort gildeløfte, så kan vi være med til at bekæmpe de drager, vi møder og 
dermed bidrage til at gøre en forskel! 
I eftergildehallen var der velkomsttaler og gule roser til Annette, samt megen snak og 
munterhed! 

12. Gilde 
 
Tirsdag den 28 marts holdt vi gildeting hvor vi blev orienteret om diverse arrangementer 
som er blevet flyttet blandt  andet  mødet ved Buderup Ødekirke, som afholdes den 14 
august pga. at så er skoleferien overstået. (god ide) 
Herefter fremlagde GS. Rita et flot regnskab og budget, som blev godkendt. Stor ros til 
hele ledelsen for det store arbejde, de på bedste vis udfører. 
Lidt samtale om vores 40 års jubilæum til efteråret. Så var der ellers valg til diverse poster, 
der blev genvalg til hele ledelsen: GM Anna-Marie Pedersen, GK Hanne Jørgensen, GS 
Rita Ekstrand. Som noget nyt nedsatte vi et udvalg  ”AKTIVE MÆND” så de får deres eget 
sted til specielle drøftelser, fri for kvindelig indblanding ;-) ;-) Sluttede med en orientering  
vedr. Gildeborgens  situation PT. 
 
Tirsdag den 25. april. Sct. Gildehal med væbneroptagelse af Annette Schou Christensen 
og Allan Thrysøe Thomsen som begge kom med gode svar, Annette talte om positivitet og 
hvad det gør ved en, når man møder den, og hvad det kan gøre ved en i dagligdagen, og i 
det hele taget. Annette lod sig ofte irritere af en kollega der aldrig svarede GODMORGEN, 
når hun selv hilste godmorgen, hele dagen kunne hun gå og være irriteret, indtil hun 
bestemte sig for at dette ”godmorgen” ikke skulle være med til at ødelægge dagens videre 
gang. Så gør alt for at vise positivitet i din hverdag sammen med dine medmennesker. 
Allan havde taget udgangspunkt i BRODERSKAB og hvad dette betyder. At efterleve 
gildeloven efter bedste evne, og blive mindet om den ved hver gildehal, det er jo den der 
binder os sammen, vi skal kigge ind i os selv, og justere på vores adfærd i samværet med 
de andre gildebrødre. 
Som altid leverer Anna-Marie gode gildemester taler, denne gang tanker omkring de 
forskellige aldre vi gennemlever, om at være tilfreds i nuet. 
CITAT: Piet Hein  
Husk at leve mens du gør det, og leve mens du tør det. 
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Efter gildehallen lækker middag, og overrækkelse af gaver og blomster til de nye væbnere. 
Gæst: Uddannelsessekretær Annie Sperling, som gav de nye væbnere gode ord med på 
”rejsen” i gildelivet. Endnu en god aften med gildebrødrene. 
           

Kulturlauget 
 

Onsdag den 5. april havde Kulturlauget laugsting. Efter laugsmesterens fyldige beretning 
skulle vi have ny skatmester, det blev Inger Jespersen. Helle Stenild takkede vores 
afgående skatmester Inger Jensen for det gode samarbejde, hun har udvist. 
Alt forløb i god ro og orden. 
Nu kom kaffen og ostemadderne på bordet, og så glædede vi os til aftenens indlæg, som 
var Claus Andresens beretning om Margit og hans tur til De vestindiske øer, nærmere 
betegnet til Sct. Croix. Claus fortalte og viste skønne billeder fra øen, hvor var det 
spændende og lærerigt. Claus er jo ekspert i historie, så vi fik rigtig mange ting at vide, en 
rigtig god oplevelse. 
Helle sagde en varm tak til Claus for hans foredrag og så sluttede en god aften. 
 
Næste arrangement er den. 16. maj kl. 18.00 
 
Laugsmester: Helle Stenild 
 
Laugsskatmester: Inger Jespersen 
 
Laugskansler: Karen Kjær 
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster  

2017/2018 
06.04.2017 

Gilde Gilde- 
mester 

Gilde- 
kansler 

Gildeskat  
mester 

GIM Spejder- 
kontakt 

Web- 
master 

1.    Henning Nielsen Hans Jørgen 
Ottosen 

Peder Bloch-
Poulsen 

Reinhardt 
Rasmussen 

Finn 
Bramsen 

Henning  
Nielsen 

2.  Ulla Væver Tove 
Rahmberg 

Hanne Dam Else Wedege Anne Marie 
Hansen 

Connie Væver 

5.  Per Sander Bjarne 
Nielsen 

Ole Max 
Müller 

Palle 
Bjørnstrup 

Per Bluhme Per Sander 

6.  Ingrid 
Strandsbjerg 
Kristensen 

Lena Kühn 
Larsen 

Signe Vinther 
Nygaard 

Margit 
Kammer 

Ingelise Back Jørgen Orlien 

7.  Flemming 
Markussen 

Kurt 
Keldorff 

Jens Carl 
Nielsen 

 Henrik 
Larsen 

Kurt  
Keldorff 

8.   Hugo Elmer Martin 
Lykkegaard 

Henrik 
Boelsmand 

Tage V. 
Andersen 

Jesper 
Hansen 

Martin  
Lykkegaard 

9. Gunny Kongsted Gull-Maj 
Cordes 

Bente 
Holmbach 

Hanne Høyer Susanne 
Danielsen 

Kirsten 
Larsen  
Holm 

10.  Edith Mathiassen Anette 
Ankeraa 

Carl Højmark Laila Haugen  Jytte 
Højmark 

Janne Voss  
Hansen 

11.       Hanne 
Thusgaard 
Hansen 

Bente 
Møller 
Nielsen 

Lis Ovesen Inge  
Vestergaard 

Randi Holm Hanne 
Thusgaard  
Hansen 

12.  Anna-Marie 
Pedersen 

Hanne  
Jørgensen 

Rita Lykke  
Ekstrand 

Jette Nielsen   Margrethe 
Hansen 

Hanne  
Jørgensen 

 
Fjer- 
ritslev                        

Kurt Brandi Jess Jensen Anders Breier 
Henriksen 
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 31. marts 2017 

Gilde Sidste 
kvartal Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 23 17 5 0 22 
2. 19 10 9 0 19 
5. 16 10 6 0 16 
6. 29 13 16 0 29  
7. 18 6 12 0 18 
8. 25 6 19 0 25 
9. 26 16 8 2 26 
10. 31 20 11 0 31 
11. 29 17 10 0 27 
12. 20 7 11 2 20 

I alt 236 122 107 4 233 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 26.04.2017 
 

Adresseændring: 
12. gilde 

Jette og Per Nielsen 
Hans Egedes Vej 181 

9600 Aars 
 

E-mail ændring: 
1.gilde 

Finn Bramsen 
f.bramsen@youmail.dk 

11. gilde 
Randi Holm 

Randi.holm@rn.dk 
 

Udmeldelse: 
1. gilde 

Frank Odde Sørensen 
Pr. 31.03.2017 

11. gilde 
Anny Niss-Hanssen 

Pr. 31.03.2017 
 

Optagelse 
11. gilde 

Annette Gjørtz Bloch 
Hasserishøj 5 
9000 Aalborg 
Tlf. 2292 7797 

E-mail: englegaarden@ofir.dk 
Født 14.03.1958 

Optaget 24.04.2017 
 

 
  

mailto:f.bramsen@youmail.dk
mailto:Randi.holm@rn.dk


23 
 

       Fødselsdage i maj: 
 
Dato:                                         Gilde : 
02.  Jette Dige Møller, 75 år 11. 
03.  Michael Jensen    8. 
04.  Erik Boel Essenbæk   5. 
05.  Margrethe Hansen  12. 
07.  Jens Olaf Moosdorf   8. 
07.  Bent Møller                5. 
07.  Bent Uggerly, 80 år   5. 
08.  Carl Højmark             10. 
09.  Hugo Elmer, 75 år   8. 
10.  Inger M. Jespersen    6. 
12.  Bjarne Nielsen            5. 
13.  Hanne Kristensen    9. 
13.  Johannes Wandsted   7. 
13.  Hanne Jørgensen  12. 
16.  Mogens Christiansen   5. 
18.  Villy Fogh    1. 
21.  Jytte Højmark  10. 
21.  Laust Dalsgaard    5. 
21.  Gitte Randi Holm, 50 år      11. 
22.  Mona Asp    2. 
22.  Flemming Hansen            1. 
22.  Vibeke Rasmussen, 75 år     10. 
24.  Palle Bjørnstrup    5. 
24.  Kaj Bent Hansen        8. 
24.  Doris Christiansen  11. 
24.  Henning Klausen    6. 
25.  Arne Andersen    5. 
25.  Anne-Lise Mølgaard, 75 år 10. 
27.  Tage V. Andersen, 75 år       8. 
27.  Benny Kjær Petersen   2. 
29.  Bente Holmbach    9. 
29.  Ove Olesen                              1. 
30.  Geert Larsen                               8.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer i maj: 

Dato:                                     Gilde:    
03. Stadsgildeting                     STG 
08. Gildemøde                              2.   
09. Gildemøde                     5. 
10. 40. års jubilæum                    11. 
14. Fødselsdagsgildehal                8. 
15. Gildemøde                              6. 
16. Gildemøde til Lille Vildmose 7. 
16. Kulturlauget, Føtex, Eternitten 
17. Gildemøde                              1. 
18. Gildemøde        Fjerritslevgildet 
19. Jubilæumsfest                       11.  
19.-20. Gilde weekend                  9. 
20. Forårstur til Store Vildmose  10. 
23. Forårstur                               12. 
29. Gildemøde til Fjordbyen      2. 
31. Sangaften               Sangerlauget 
 

 
  Jubilæum 

 
13.  maj 

Gerhard Posselt, 6. Gilde, 
25 års jubilæum 

 
24. maj 

Kirsten Tolstrup, 6. Gilde 
55 års jubilæum 

 

 
TIL LYKKE 

til fødselarer og jubilarer 
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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, 
Nørresundby 

Tlf.: 2164 0762. 
e-mail: k-cordes@stofanet.dk 

 
Stadsgildekansler: 

Lis Andersen, 
Dronningensgade 7,st. 

9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446. 
e-mail: : lunen1945@gmail.com 

 
Distriktets Internationale Sekr. 

Pt. Ubesat. 
 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Annie Sperling 

Kronosvej 89, 9210 Aalborg 
Tlf. 2929 7627 

e-mail: annie@sperlings.dk 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Redaktør: 
Janne Voss Hansen 
Fyrrebakken 40, 2. 

Aalborg.  
Tlf.: 5124 3784. 

e-mail:  
janne@vosshansen.dk 

 
 

Distriktets webmaster: 
Per Sander, Tingvej 50, 

9380 Vestbjerg.Tlf. 9829 6223. 
e-mail:  

sander@tdcadsl.dk 
 
 

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

 
Facebook: 

Gildebrødre i Aalborg 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

 
Distribution af Gildeposten: 

SGK Lis Andersen, Dronningensgade 7,st  
9400 Nørresundby Tlf.: 9827 A1351. 

e-mail: : lunen1945@gmail.com 
 

Annoncer: 
PR- og aktivitetsudvalget 

 
 

 

Deadline for Gildeposten,  
nr. 4, juni/juli/august 2017 

Fredag, den 26. maj 2017 

mailto:flemming@hansen.li
mailto:k-cordes@stofanet.dk
mailto:lunen1945@gmail.com
mailto:annie@sperlings.dk
mailto:janne@vosshansen.dk
mailto:sander@tdcadsl.dk
http://www.sct-georg-aalborg.dk/
mailto:lunen1945@gmail.com


Blytækkervej 7 · 9000 Aalborg · www.budolfi-grafisk.dk

prepress  l  offset  l  bogtryk  l  digital farveprint og -kopi

tlf. 98 16 90 22 l info@budolfi-grafisk.dk

Budolfi Grafisk

Skrågade 5, 9400 Nørresundby · Tlf. 9817 2837 · www.slagterole.dk

• Altid gode og friske råvarer af høj kvalitet  
• Dansk kvalitetskød - udskåret i butikken  
• Inspirerende ideer og opskrifter  
• Mad ud af huset  



Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup • Telefon 98 31 40 36

www.slagteren-kokken.dk

Når man har hjertet med i produktionen Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup • Telefon 98 31 40 36

www.slagteren-kokken.dk

Når man har hjertet med i produktionen

Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup • Telefon 98 31 40 36

www.slagteren-kokken.dk

Når man har hjertet med i produktionen
Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup • Telefon 98 31 40 36

www.slagteren-kokken.dk

Når man har hjertet med i produktionen

UGGERLY INSTALLATION A/S · Assensvej 5 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 98 13 88 88

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



GILDEPOSTEN
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

Aalborg Ny Begravelsesforretning
Håndværkervej 11 - 9000 Aalborg - www.aanb.dk

Danmarksgade 5A
9000 Aalborg
www.aanb.dk

7211 8155
Svarer hele døgnet

Når kun det bedste
er godt nok

Kommer overalt - uden
ekstra omkostninger

“Min sidste vilje”
tilsendes gratis

Aalborg Ny
Begravelsesforretning

BEGRAVELSE
FRA 7.990,-

Inkluderet i prisen er honorar,
kiste, sengelinned, kistepynt
(årstidens blomster) samt 1

rustvognskørsel indtil 15 km.

BEMÆRKNY ADRESSE 

- Når kun det bedste er godt nok
Kommer overalt - uden ekstra omkostninger

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

7211 8155
Svarer hele døgnet

Signe NygaardJesper Vandtved Jette Nielsen 
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