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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.
Dansk Revision Aalborg
Efter et formidabelt foredrag og
Sofiendalsvej 35 • DK-9200 Aalborg
SV sluttede vi med »Nu er
smagninger
Telefon 98 18 33 44 • www.danskrevision.dk
jord og himmel«, til musikalsk
ledsagelse.
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Den 24. juni foregik vor Bålaften
som vanligt ved HardeknudsAALBORG
hytte
19/01/12 09.52
INSTALLATIONSFORRETNING
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,

På gensyn i
Spar Nord Vejgaard
Hadsundvej 20
Telefon 96 30 33 00

Tal med
en bank, der
forstår dig

N.P. Nielsen

Bispensgade 1, 9000 Aalborg
Telefon 9812 0204

smykke-form

EL

Bispensgade 8, 9000 Aalborg
Telefon 9813 1232

Nørresundby Guld

Brotorvet 1, 9400 Nørresundby
13 Telefon 9817 2745

Eriktættere
Falspå

På gensyn i
Udlejning af gildeborgen.
Spar Nord Vejgaard
Aut. el-installatør
Hadsundvej 20
Gugvej 129til· brug
9210 ved
Aalborg
SØ
Telefon 96 30 33 00
Gildeborgen kan lejes af gildebrødre
private
Tlf.
98
14
99
90
·
www.erikfals.dk
arrangementer.

tættere på

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

www.gugboldkub.dk
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Stadsgildemesteren

Ultimo 2017

Kære gildebrødre
Så er der igen gået et år, og det er tid til at gøre status og se tilbage på det gamle år.
Til trods for at vi har mistet flere gildebrødre, og det kniber med at holde
gennemsnitsalderen nede, kan jeg igen i år glæde mig over, at der er livlig aktivitet både i
de enkelte gilder, i laug og ved fælles arrangementer.
Af traditionelle arrangementer kan nævnes nytårskuren i Nr. Uttrup kirkes mødesal, hvor
12. gilde stod for et hyggeligt arrangement. Der var underholdning med musik ved pianist
Jens Erik Strudsholm og med et causeri ved journalist Hans Wendelboe. Mona Jensen
FDF V. og Ø. Hassing musikkreds fik overrakt en velfortjent Sct. Georgs pris.
Som noget nyt afholdt 1.- og 7. Gilde i februar et fælles gildemøde i Kulturcenter
Trekanten, hvor Michael Mansdotter underholdt med et causeri om sit livs op- og nedture.
Der var rigtig god tilslutning til begge arrangementer.
Vesterhavsmarchen og Dansk Flygtningehjælps landsindsamling er begge eksempler på
aktiviteter, hvor mange gildebrødre fra Aalborg også gør en særlig indsats for at skaffe
midler. De mange vandrere til Vesterhavsmarchen gav en god stemning på alle stationer
trods problemer med at styre teltene i den kraftige morgenblæst.
De uniformerede korps og spejderkontaktudvalget er den 30. november fælles om
Fredslyset, der igen i år ankommer med båd til Honnørkajen med efterfølgende vandring
med lyset gennem byen. I skrivende stund er arrangementet ikke afviklet, men jeg håber,
at vejret igen i år gør det muligt for alle at få tændt deres lygter. 8. Gilde står for den sidste
del, der foregår i Folkekirkens hus.
Jeg kan ikke nævne alle arrangementer, men jeg vil gerne takke alle gildebrødre, der i
løbet af året har gjort en stor indsats til gavn for os alle.
Året har også været præget af Gildeborgsudvalget, der i oktober barslede med en
hjemmeside, der forsøger på bedste vis at fremlægge fordele og ulemper ved gildernes
fortsatte forbliven i Gildeborgen, eller eventuelt salg af borgen. Jeg håber, at hver gildebror
i sit gilde har haft lejlighed til at diskutere det materiale, som er lagt frem på hjemmesiden.
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En vedtægtsændring ved Stadsgildetinget i maj måned medfører, at det er alle gildebrødre
i Aalborg, der skal tage stilling til salg/ikke salg af Gildeborgen gennem en urafstemning i
januar måned.
Jeg er bevidst om, at der til diskussionen om Gildeborgen knytter sig mange følelser, og at
disse overvejelser ikke lige frem er samlende for gilderne. Det er derfor mit store ønske, at
der vises besindighed, og at alle gildebrødre lever op til det løfte, vi hvert år bekræfter på
Sct. Georgs dag.
Ved at styrke vores fællesskab i Aalborggilderne, hvor vi respekterer hinandens værdier,
viser empati og anerkender, at vi er forskellige, kan vi løse de udfordringer, vi står overfor i
de kommende år.
På stadsgildeledelsens vegne vil jeg benytte lejligheden til at takke alle for et godt
samarbejde samt ønske alle gildebrødre og familie
en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår
Flemming Hansen
Stadsgildemester

Billeder fra 2. og 12. Gildes tombola og salg af juledekorationer i
Huset i Hasserisgade den 26. november
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Kære gildebrødre med partnere.
Januar måned er som regel kold, våd og mørk. Derfor vil sangerlauget
forsøde og formilde den sidste dag i januar ved at invitere alle til en glad,
levende, lys og munter aften i sangerlauget.

Onsdag den 31. januar kl 19.00 i Gildeborgen

Vi byder på sang, "lidt historie", hyggesnak, lidt vådt og tørt á 50,- kr, - en
varm, glad og levende aften.

Af hensyn til "det tørre" må vi bede om tilmelding til anna-marie@post.tele.dk
eller thuen@stofanet.dk senest mandag den 29. januar inden kl 16.00

Vi håber, vi ses,
Sangerlauget
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FORVARSEL

Fællesgildemøde:

TORSDAG, DEN 15. FEBRUAR 2018, KL. 18.30
FORVENTET AFSLUTNING KL. 21.30

Sted: TREKANTEN KULTURHUS m/spisning
Adresse: Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst

Foredrag v/Peter Mouritzen
Emne: Erik Scavenius

Tag din ledsager med til en spændende aften.
8. Gilde arbejder med arrangementet.
Indbydelse fremkommer sidst i januar 2018.

Med venlig hilsen
8. Gilde
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Sct. Georgs Gilderne i Aalborg samler ind til Dansk Flygtningehjælp.
Dansk Flygtningehjælp afholdt landsindsamling søndag, den 5. november 2017.
Igen i år var Sct. Georgs Gilderne i Aalborg koordinator for den årlige landsindsamling.

Det var en spændende dag i Gildeborgen i Aalborg med mange gildebrødre i aktivitet,
både som indsamlere, med ud- og indlevering af indsamlingsmateriale, pengeoptælling og
med servering af kaffe/te og kakao og æbleskiver.
For hele Aalborg Kommune blev resultatet omkring 390.000 kr. Lidt mindre end sidste år.
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Fredelyset afsendes til Grønland.
Fredslyset blev den 10. november afleveret til Royal Arctic Line i Aalborg og
sejlet med containerskibet ”Naja Arctica” til Nuuk og Sisimiut.
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OVERHOLDER STADSGILDETS VEDTÆGT LANDSGILDETS LOVE – EN
FORTSÆTTELSE.

I sidste nummer af Gildeposten rejste jeg spørgsmålet, om Stadsgildets vedtægt var i
overensstemmelse med Landsgildets love.
Efterfølgende har stadsgildemesteren til samtlige gildebrødre fremsendt udskrift af en
mailkorrespondance med landsgildeledelsen.
Landsgildeledelsen fortolker Landsgildets loves bestemmelser om, at ingen lokal gildelov
må være i modstrid med Landsgildets love således, at ingen lokal gildelov kan slække på
betingelser i forhold til Landsgildets love, men der må gerne strammes op.
Efter stadsgildemesterens fortolkning i den fremsendte mailkorrespondance, som jeg i
øvrigt er enige i, men modsat landsgildeledelsen er Stadsgildets vedtægt ikke i modstrid
med Landsgildets love omkring ”urafstemning som øverste myndighed blandt alle
gildebrødre under Stadsgildet”. Begrundelse fra landsgildeledelsen ”blot Stadsgildets
vedtægt ikke slækker på betingelserne”
I Landsgildets ”Håndbog for gildeledelser” side 32 anføres uden begrænsning af nogen
art, at distriktsgildetinget er distriktets øverste myndighed.
Landsgildeledelsens fortolkning af ”urafstemning som øverste myndighed blandt alle
gildebrødre” tilsidesætter således Landsgildets egen vejledning om, at distriktsgildetinget
er øverste myndighed.
Spørgsmålet om Gildeborgens fremtid må på den baggrund skulle afgøres på et
distriktsgildeting.
Hvis vi tage landsgildeledelsen udlægning for pålydende, at blot Stadsgildets vedtægt ikke
slækker på betingelserne i forhold til Landsgildets love er alt efter bogen, så må det have
til konsekvens, at i de tilfælde, hvor Stadsgildets vedtægt er en svækkelse i forhold til
Landsgildets love må Stadsgildets vedtægt uomtvisteligt være i strid med Landsgildets
love!!
Hvis landsgildeledelsens konklusion er korrekt, er den største del af Stadsgildets vedtægts
§ 2 punkt 5 ikke i overensstemmelse med Landsgildets love.
Efter Landsgildets love tegnes et distriktsgilde med bindende virkning af tre af dets
medlemmer. Efter Stadsgildets vedtægt tegnes Stadsgildet med bindende virkning af
stadsgildemesteren. I forhold til Landsgildets love er denne bestemmelse det modsatte af
en stramning!!
Efter Landsgildets love kræver køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forudgående
bemyndigelse af et distriktsgildeting. I Stadsgildets vedtægt kan stadsgildeledelsen
foretage pantsætning af fast ejendom indtil halvdelen af ejendomsværdien, uden
forudgående bemyndigelse af et stadsgildeting, altså en svækkelse af Landsgildets love
modsat en stramning!!
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Landsgildeledelsens tilsidesættelse af distriktsgildetingets kompetence som øverste
myndighed, når blot vi taler om en stramning, kan efter min vurdering ikke forliges med
Landsgildets love og bestemmelser.
Som i mit sidste indlæg i Gildeposten skal jeg opfordre stadsgildeledelsen til at indkalde til
et ekstraordinært stadsgildeting forud for urafstemningen om Gildeborgen fremtid, med
henblik på tilretning af Stadsgildets vedtægt, således vedtægten på distriktsplan er i
overensstemmelse med Landsgildets love.
Ved samme lejlighed kan tilvejebringes fælles vedtægt for aalborggildernes ejerskab til
Gildeborgen løsnet fra Aalborg Distriktsgilde, som forslået i mit forrige indlæg i
Gildeposten.
Den nuværende vedtægt er en sammenblanding af Aalborg Distriktsgilde og Sct. Georgs
Gilderne i Aalborg, indpakket i ”Vedtægt for Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, Aalborg
Stadsgilde”
Kaj Palsgaard Andersen
8. Gilde

Nyt fra gilderne

2. Gilde

Gildemøde med ledsager d. 8-11-2017 på KUNSTEN.
Først blev vi vist rundt af en meget
dygtig dame, der fortalte levende om
det vi så:
Bl.a. udstillingen ”Vilhelm
Lundstrøm og den gode smag” .
Han levede fra 1893 til 1950, og var
en af de mest kendte og elskede
danske malere i det 20. århundrede.
Først rystede han den borgerlige
smag med sin ekspressive og flamboyante stil.
Senere ramte han den moderne tidsånd med sine enkle opstillinger af kander og frugter
og kvindelige modeller på blå baggrunde.
Designere som Poul Henningsen og Finn
Juhl var inspirerede af Lundstrøm –
derfor er der på udstillingen genskabt en
række historiske rum med møbler og
malerier, der i dag er moderne ikoner.
Vi så også udstillingen ”Store spejl på
væggen der” - en sanselig udstilling med
værker, der involverer dig gennem
spejling, refleksion og deltagelse.
Udstillingen udfordrer dig til at se dig selv dybt i øjnene og mærke efter, hvad der sker i
din krop i mødet med kunstens verden. Hovedværket er Thilo Franks spejlkabinet,
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”The Phoenix is closer than it appears”, hvor du kan tage en tur på en gynge midt i
værket.
Vil du læse mere om udstillingen, kan du bruge nedenstående link:
http://kunsten.dk/da/udstilling/store-spejl-paa-vaeggen-der-7626
Derefter var der mulighed for at gå
lidt rundt på egen hånd, og et af de
billeder, vi så, var det syv meter
lange maleri BATALJE, af den
danske
maler
Simone
Aaberg
Kærn, som
for alvor
tager favntag med krigskunsten. Billedet blev oprindeligt bestilt
af Det Nationalhistoriske Museum, der ønskede et maleri af den danske militære indsats
i Libyen mod diktator Muammar Gadaffi og hans styre. Maleren rejste selv til
kampzonen i Libyen i 2011 for at opleve krigen på egen hånd og lave skitser.
Samarbejdet blev dog afbrudt, da skitserne blev afvist, men Simone malede sit maleri
færdigt, og der er mange detaljer på billedet.
Det var et meget spændende møde med KUNSTEN, og der var noget for enhver smag.
Efter vores besøg på museet, tog vi på Kystens Perle og spiste et stykke smørrebrød.
Dejlig aften.

2. Sct. Georgs Gilde

Den 23. november havde 2. gilde den årlige biografaften.
Aftenens film var The Lady in the van, som er et britisk
komedie-drama film fra 2015. Filmen er instrueret af Nicholas
Hytner, og skrevet af Alan Bennett, og med Maggie Smith og Alex
Jennings i hovedrollerne. Filmen fortæller den sande historie om Mary
Shepherd, en ældre dame og spilles formidabelt af den dengang 81årige Maggie Smith. Da forfatteren Alan Bennett lader den gamle,
hjemløse Frøken Shepherd bo midlertidigt i hans indkørsel, ender den
sære dame med at bo der i 15 år i en lille gul varevogn. Med tiden
knytter de to modsætninger et særligt bånd til hinanden. Fantastisk
film, som er værd at se.
Glade gildesøstre blev mødt med billetsalg og alle blev vist
på plads på de nummererede
pladser.
Som det hører sig til, blev der serveret slik, popcorn og
sodavand under forestillingen.
Efter forestillingen stod menuen på kaffe og the med Birgits
dejlige hjemmelavede boller. - Som altid når 2. gildes piger
mødes, var det rigtig hyggeligt, snakken gik og vi sang lystigt.
Alle var enige om, at det havde været en rigtig god aften og en dejlig film.
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2. Sct. Georgs Gildes Tombola 2017

Den 26. november havde 2. gilde tombola i
HUSET i Hasserisgade. Vi stod i Husets gård i
et telt sammen med 12. gilde, som solgte
juledekorationer. Spejderne var udenfor og
solgte juletræer og brændte mandler. Der var
regnvejr og koldt, så det var med at være varmt
klædt på, men personalet i Huset var søde til at
komme med kaffe og hjemmebag. Der kom
også masser af folk. Der var 400 gevinster og
400 nitter, og vi fik næsten udsolgt – hvilken dejlig fornemmelse. Gevinsterne var
hjemmegjort håndarbejde: nisser, puder, net, julepynt, smykker, engle i alle afskygninger,
og derudover kunne man vinde hjemmelavede småkager og marmelade. Der var gevinst
på hvert andet lod, og mange gik glade hjem med flere gevinster. Vi har ikke haft så god
en tombola i mange år, så det var dejligt, at det gik godt, og vi nu kan dele penge ud til et
velgørende formål. Det bliver BROEN i første omgang.

9. Gilde.
Ved gildehallen den 13. november kaldte gildemester Gunny Kongsteds sin gildetale ”Her
er mit liv”, og det bragte minderne frem om barndommen hos mange af os. Gunny er født i
1945 lige efter krigen, hvor der var knaphed på mange ting. Det var rigtig interessant at
høre om, hvordan familien klarede sig, da hun var lille. Senere handlede det om
skolegangen, ungdomsårene og voksenlivet indtil i dag. Gunny har altid haft en
spændende og indholdsrig tilværelse. Hun er jo et positivt menneske, der kan se det sjove
i mange ting.
Gull-Maj Cordes læste Fellowship budskabet op for os.
Elsa Berglund Simonsen havde 25 års jubilæum. Hun fik rosende ord med på vejen for sin
indsats i 9. Gilde og fik overrakt jubilæumsnålen.
Inge Rafn holdt 5 minutters Sct. Georg, hvor hun berettede om en begivenhedsrig tur til
USA for nogle år siden.
Eftergildehallen var rigtig festlig med fejring af Elsas 25 års jubilæum.
Næste arrangement er julemødet den 12.12..
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10. Gilde

Er det Robert Baden- Powell?
Sådan spurgte en lille spejderdreng engang da Aalborg Gilderne for nogle år siden havde
inviteret yngre spejdere til et besøg i Gildeborgen, hvor Robert Madsen fortalte om netop
Robert Baden-Powell.
Det gjorde Robert Madsen igen på 10. Gildes gildemøde den 24. november.
En hel time fortalte Robert Madsen om Robert Baden-Powells spændende liv.
Ligesom for Robert Baden-Powell har spejderbevægelsen også for Robert Madsen
betydet meget og været en stor del af hans liv.
Tak Robert, for et rigtig godt gildemøde.
Næste møde: Julemøde 14. december og nytårsgildehal 25. januar.

11. Gilde
November gildehal 1.november 2017.
Vi skulle denne aften fejre Henny Brandts 60 års gildejubilæum, men desværre blev
Henny Brandt indlagt på hospitalet et par dage før til intensiv behandling og kunne ikke
deltage.
2 af Hennys ”spejdervenner”, Vibeke og Erik, fra Faaborg havde meldt, at de ville komme
og overraske Henny på hendes jubilæumsaften. Vibeke og Erik tog alligevel turen herop
og overraskede Henny om eftermiddagen på hospitalet og havde hygget sig med hende
og opfrisket gamle spejderminder.
Vibeke og Erik deltog om aftenen i vores gildehal, og ved eftergildehallen fortalte Erik
muntert om de oplevelser, som de havde haft sammen med både Henny og Preben
Brandt tilbage fra1974 i England.
Hanne Thusgaard holdt en spændende gildemestertale om Luther og Reformationen og
selvom vi har hørt meget i årets løb, var der virkelig nyt om den danske hertug Christian,
Frederik den 1.ste`s ældste søn, som ved en dannelsesrejse i 1521 overværede
Rigsdagen i Worms og blev overbevist om, at Luthers teologi var den sande kristendom.
Efter Grevens Fejde i 1534 blev hertug Christian af den jyske adel kåret til konge som
Christian Den 3., og endelig i 1536 kunne reformationen indføres i Danmark.
Tænk, i 1526 skrev Martin Luther salmen ”Vor Gud han er så fast en borg” – og stadig er
den i vores salmebog – og i Gildesangbogen, så den sang vi, inden Kamma Møller
14

Pedersen holdt 5. min. Sct. Georg om det ” at leve i nu’et” - altid godt at blive mindet om.
og aktuelt beskrevet i digte af Piet Hein og Benny Andersen.
I Gildehallen blev spillet Vivaldi´s ”Efterår” og ved eftergildehallen sang vi Pia Raug´s vise
om farverne, hvor november bliver hængt til tørre !
Næste arrangement er vores julemarked den 25. november i klostret, og vi håber at se
rigtig mange gildebrødre i de smukke omgivelser.

12. Gilde
Gildemøde den 21. november 2017.
Gildemødet blev afholdt i Gildeborgen, og blev en aften i Ruslands tegn. Russiskfødte
Luba og hendes danske mand Keld, har flere gange besøgt landet, og de fortalte og viste
lysbilleder- hovedsageligt fra området ved byen Niznij, som ligger ca 400 km øst for
Moskva.
Efter et spændende foredrag, var der kaffe og blødt brød. Rita havde bagt boller og Herluf
havde kogt rullepølse. Ref:Jette N
Dette er så det sidste referat fra 2017.
Næste gildemøde bliver Julemødet den 11.december, og vi fortsætter i ”fest” med
Nytårsgildehal den 17.januar 2018. Tak for et godt 2017 år til alle gildebrødre, ser frem til
gode oplevelser i 2018.
GOD JUL og GODT NYTÅR

Kulturlauget
Torsdag den 19. oktober drog 32 forventningsfulde deltagere fra Kulturlauget til Hjørring.
De fleste med tog og resten i bil.
Turen gik endnu en gang til Vendsyssels Teater, hvor vi skulle se teatrets egenproduktion
”Hvem spiller ud”
Det blev spillet af de to fremragende skuespillere Peter Schrøder og Susanne Heinrich.
Det foregik på et plejehjem, hvor de begge var blevet ”anbragt” som de sagde. Det viste
sig, at deres børn ikke kom, og de følte sig meget ensomme. Men spille kort ville Peter
meget gerne, og Susanne ville også godt, men Peters temperament var meget voldsomt ,
og det slog gnister mellem dem, det var ustyrligt morsomt. Vi morede os alle herligt.
Det blev en rigtig god aften.
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Kære Gildebrødre!
En varm tak fordi I med jeres deltagelse støttet projektet ”Kvinder hjælper
kvinder”, og samtidigt bidrog til en hyggelig eftermiddag på tværs af Gilderne.
Med mange hilsener og på gensyn en anden gang.
GIM´erne i Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Distriktsgildehal i Hasseris Kirke den 2. november 2017
I november måned plejer der, at blive afholdt en distriktsgildehal med
ridderoptagelse.
I år var der imidlertid ingen kommende riddere at optage, og derfor blev
det en distriktsgildehal uden ridderoptagelse. Det var 7. gilde, der denne
gang, stod for det praktiske arrangement.
Der var tilmeldt 44 gildebrødre, som ved indgangen kunne tage en kastanje, der senere
skulle bruges som bordkort. Gildebrødrene samledes efterhånden, som de kom, i et
lokale, hvor man også fik en velkomstdrink og
kunne hyggesnakke.
Da alle var kommet, bad stavherolden
gildebrødrene om at tage plads i gildehallen.
Gildehallen var en del af den store sal, som var
adskilt med en foldevæg.
I sin gildemestertale kom distriktsgildemesteren
ind på at ”gå glip”. En bog skrevet af Svend
Brinkmann, professor i psykologi ved Aalborg
Universitet. Gildemestertalen handlede om at
lære at gå glip af nogle af de mange
informationer, vi modtager i form af SMS, mail, Facebook osv.
Videre lød det: ”Gildeborgsudvalget har færdiggjort sit arbejde med udsendelse af en
hjemmeside med fakta vedrørende Aalborg-gildernes forbliven eller evt. salg af
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Gildeborgen. Jeg håber, at materialet bliver studeret og diskuteret indgående i de enkelte
gilder ind til januar måned, hvor Stadsgildeledelsen har planlagt en afstemning blandt alle
gildebrødre.
Uanset resultatet af afstemningen vil der være gildebrødre, der føler, at de må gå glip eller
give slip. Hvis et flertal ønsker salg af Gildeborgen, vil nogle gildebrødre føle tabet af
borgen som stort, selv om vi naturligvis ikke
flytter fra Gildeborgen, før vi fællesskab har
fundet et relevant alternativ. Hvis et flertal
ønsker at blive i borgen, vil andre gå glip af de
muligheder, de kan se uden for borgen.
Jeg må derfor opfordre til, at vi lærer at gå glip
eller give slip, og i stedet prioriterer det
fælleskab og sammenhold, som vi alle er en
del af.”
5. min. Sct. Georg blev holdt af Lars Roost.
Lars fortalt om sig selv, og sluttede med et digt
af Benny Andersen om Tiden. Gildeloven blev
læst af Kurt Keldorff, og musikken til
gildehallen blev leveret af Dorte Lietzen, 9. gilde.
Efter gildehallen var der dækket op i lokalet ved siden af til tappas og kaffe. Hertil var der
også to glas vin med i prisen. Bordleder Flemming Markussen havde fundet et par sange i
gemmerne. Den ene ”En spejderdreng er veltilfreds” gik på melodien ”Admiralens vise”.
Og det er IKKE den, de fleste tænker på. Desuden forsøgte vi os med en kanon, med den
forvirring det plejer at give.
Efter nogle timer i hyggeligt samvær, var tiden kommet til at sige ”Tak for i dag” på vanlig
vis.
Stor tak til alle, som var med til at gøre dette til et dejligt positivt arrangement.

Melodi: Admiralens vise.
En spejderdreng er veltilfreds,
når han kan hjælpe børn og folk på 60.
Han er der, hvor der er behov,
det kræves nemlig af ham i hans spejderlov,
( som patruljen fik læst højt af, mens de alle sov ! )
:: Og alle gule, grønne, blå
har lilje eller kløverblad med stjerner på ::

Når spejder’n så bli’r gammel nok,
så tænker han med vemod på sin trop og flok.
Han glemmer slagsmål og besvær,
og ser sin hele spejdertid i gyldent skær,
( og går let hen over snuen og de frostblå knæ’r !)
:: Så rank, så ren, så rask som få
med lilje eller kløverblad med stjerner på ::
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Og èn gang under spejderlåg,
så holdes gryden altid lidt i kog.
Omtrent sådan er skriftens ord,
og derfor bør en spejder blive gildebror.
( Hvem sku nu ha troet det om Peters lillebror! )
:: Så er man atter højt på strå
med kløverblad med lilje og med stjerner på ::
En gildebror har loven kær,
han svinger tappert sit Sct. Georgs-sværd.
Berust af store løfters duft,
så kæmper han for sandhed og for sund fornuft.
( Ofte blir det kun en tæven i den tomme luft! )
:: På ærens mark er godt at stå
med kløverblad med lilje og med stjerner på ::
I gildeloven er ført an,
at man skal være tro mod Gud og fædreland.
En gildebror tar lovens bud
alvorligt og er altid tro imod sin Gud.
( I det mindste, når det hele ser for håbløst ud! )
:: Han kender vejen, han skal gå
med kløverblad med lilje og med stjerner på ::
En gildebror er stor i dåd,
han ved, en gildebror skal yde no’ed.
Hver sag, han lægger kræfter i,
vil skaffe Danmarks gilder lidt publicity,
( måske kom man i avisen med sit fot’grafi ! )
:: Stolt skal det danske gilde stå,
med kløverblad med lilje og med stjerner på ::
Som gildebrødre vi forstår,
at GILDET her igennem mange år
har været os en pegepind
mod gildefaste viljer og et ædelt sind
( samt en plet i halsen, tør som nogen ørkenvind ! )
En skål for alle, store, små,
med kløverblad med lilje og med stjerner på !
EN SKÅL FOR GILDET ! Op at stå
med kløverblad med lilje og med stjerner på !
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Sangerlaugsaften 8. november 2017
Aftenen blev indledt med vore 2 kendingssange – ”Det er musik der skal til” og
månedssangen for november.
Derefter over til aftenens tema – nemlig om vores hovedstad København. – Helt tilbage til
ca. 1100 blev byen betegnet ”Kaupmannahafn” – hvilket betyder købmændenes havn.
Biskop Absalon etablerede den første borg på stedet i 1167, og Valdemar den Store
skænkede Absalon København og de omkringliggende landsbyer. - Forstæder vi i dag
kender som Valby, Brønshøj, Virum, Bagsværd, Tårnby og Nærum.
Lykønskning til byen med at vi sang Københavnermarch. – Derefter sang vi ”Der rider en
konge”. Laugsmester Margrethe så for sig et billede omkring 2. verdenskrig med kong
Christian d. X til hest.
Tilbage til en helt anden Christian – nemlig Chr. d. IV. Mange smukkede bygningsværker
dukkede op i København i hans regeringstid. Han byggede ikke kun for adel og de rige,
men også for de søfolk, som hans stadig voksende flåde havde brug for. Meget små - men
hyggelige lejligheder.
Vi sang ”Nyboders Pris” og derefter Den gamle fælled.
Dyrehavsbakken er DK’s ældste forlystelsespark fra 1583 og vi sang ”I den gamle
pavillon”.
I 1843 åbnede Carstensens Have – i dag kendt som Tivoli, - vi sang ”Det var en aften i
Tivoli.”
Så sneg der sig en nyere sang ind, nemlig om det forelskede par Siw Malmkvist og
Henning Moritzen, der sang ”Forelsket i København” fra filmen af samme navn.
Forelskelse kan også være grum og gøre ondt.
Hvem ser ikke Elga Olga for sig i Cirkusrevyen 1953, hvor hun sammenbøjet på scenen
med udtværet make up, hatten på sned og i silende regn sang ”Solitudevej”.
I 1818 overtalte Jonas Collin beboerne i St. Magleby til at man skulle plante træer på et
fælles græsningsareal. Det støttede kong Frederik VI med 16.000 rigsdaler, og
Kongelunden var plantet.
Der var kærlighedssti, traktørsted og dansehal. – Vi sang ”I Kongelunden skal brylluppet
stå.”
I 1939 sang Ellen Gottschalch en varm og positiv vise i revyen Københavnerliv. Tekst af
Carl Viggo Meincke og melodi af E.G.’s ægtefælle Kai Normann Andersen. – Vi sang ”Man
bli’r så glad når solen skinner.
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Professor Johan Ludvig Heiberg, gift med Johanne Louise, var skrivende på mange fronter
bl.a. med vaudeviller. Hans sidste blev et fuldkomment og uovertræffeligt kunstværk,
nemlig vaudevillen ”NEJ” fra 1836, hvorfra vi sang ”Erindrer De, det var i Kongens Have”.
Fra operetten ”Som i ungdommens vår” fra 1914 sang vi ”Det var på Frederiksberg”.
I Frederiksberg Have ved slottet var der i 1850’erne steder, hvor familien kunne slappe af
– spise medbragt mad o.s.v. – Haverne er stadig et klassisk dansk sted med rødternede
duge, kulørte lamper og vajende Dannebrog, og der spises smørrebrød og klassiske
varme retter.
Vi sang ”I den lille have”.
Vi nød derefter lækre landgangsbrød, et lille glas vin og kaffe med småkager, inden vi efter
en lang og spændende aften havde en kort ønskekoncert.

Operatur til Budapest 29.9. – 4.10. 2017
Hermed følger et referat af ”gildeturen” til Budapest – via Prag – for 43 personer. De fleste
af disse er medlemmer af et Sct. Georgs Gilde i Danmark, men alle er velkomne til at
deltage.
Turen var arrangeret af Ulla Lund og Bent Andersen fra Odensegilderne i samspil med
Gislev – Rejsers guide: Anne Sofie Petersen og ”kulturansvarlig” : Per Holst
Den 27. september 2017: kl. 04.00 var der afrejse fra Haarby og derefter var der
opsamling i Svendborg, Ringe, Odense, Kolding og Røde Kro. Som man kan regne ud
havde de fleste deltagere været tidligt oppe, så det blev til små ”nik” under den lange
bustur på til Budapest via Prag, hvor den første overnatning var på Botel Admiral, et
spændende og meget maritimt hotelskib med plads til rigtig mange overnattende gæster.
Hotelskibet er placeret med udsigt til mange af Prags smukke bygninger og broer, og med
mulighed for parkering af bussen på kajen.
D. 29/9 2017:
Programmet for denne dag var en guidet byrundtur i Budapest og om aftenen skulle vi ind
at se Verdi´s opera: Rigoletto.
Budapest, Ungarns hovedstad. Navnet er sammensat af navnene på de to byer, Buda og
Pest, der ligger på hver sin side af floden Donau. Byen spreder sig over et areal på godt
500 kvadratkilometer, På Buda-siden ligger Gellert-bjerget med citadellet, borghøjen med
det gigantiske slotskompleks og bydelen bag Matthias-kirken. På den flade Pest-side
ligger parlamentet, forretninger og administrationsbygninger, de pragtfulde boulevarder og
de store boligkvarterer med mange flotte bygninger, som vi hørte den lokale guide
Susanne fortælle levende og inspirerende om på et skønt klingende norsk. Mange af disse
flotte bygninger blev bombet under 2. verdenskrig, men i stedet for at lade dem forfalde,
har man genopført dem, så de nu i dag fremstår som det, de var engang.
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Aftenens program stod på operaen Rigoletto komponeret af Verdi. Den blev vist i Erkel
Teateret,da Operahuset er under renovation. Erkel Teateret
er en gammel bygning fra 1911. Per, vor kyndige
musikfortolker, havde forberedt os ganske grundigt til dette
stykke – musikken havde vi hørt i bussen – lige så
handlingen, som vi fik et skriftligt uddrag af på dansk.
D. 30/9 2017:
Denne dags program var en køretur til Bratislava,
Slovakiets hovedstad. En by med et væld af flotte, gamle bygninger, statuer og
spændende arrangementer. Blandt andet var vi så heldige ved ankomsten til byens torv at
se, hundreder af middelalder-uniforms klædte mænd og kvinder marchere gennem byen i
anledning af Brandvæsenets 150 års jubilæum – og der blev fotograferet på livet løs – se
venligst nedenstående billeder:
Frokosten blev indtaget i en kælderrestaurant med rustikke møbler og en indretning, der
minder om ”Duus Vinkælder” i Aalborg. Derefter en
guidet byvandring gennem de meget smalle og
charmerende
gader/stræder med
store brosten overalt.
Vi passerede igen
mange flotte gamle
bygninger. Sjovt var
det, at se byens mange broncestatuer. Blandt andet – i
datidens uniform – stod Napoleon og støttede sig med
armene på en bænk. En anden bronchestatue, der blev foreviget mange gange af alle
turister, var kloakarbejderen, der sad med overkroppen oppe af kloakken. Historien gik på,
at hvis man berørte toppen af hans hat, kom man helt sikkert tilbage til byen igen. Er der
nødvendigt at fortælle, at toppen var ganske blank og skinnende? Og minsandten om ikke
vi også mødte Hans Christian Andersen i denne fantastiske by!
Efter rundvisning i Bratislava indtog vi vor plads i ”Hall Of Opera & Ballet”, hvor vi skulle se
balletten ”Romeo og Julie”. Det var nok turens mest fantastiske oplevelse – overhovedet!
Både de optrædende og musikken var fantastisk, så humøret var højt, da bussen kom og
hentede os – ankomst til hotellet ved midnatstide.
D 1/10 2017:
Dagens udflugt var byen
Esztergom, der ligger 50 km
fra Budapest – direkte ved
Donau. Byen har engang
været Ungarns hovedstad.
Vi besøgte byens katedral,
Esztergom Basilika, som er
en af de største kuppelkirker i verden. Har var der også en
lokal guide, der fortalte om kirkens historie. Frokosten blev denne dag indtaget på en
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renæssance restaurant, hvor tjenerne optrådte i renaissance kostymer – og publikum
havde også mulighed for at prøve en af de mange dragter, der var til rådighed. Næste stop
var: ”Palassa Cyula Panorama U´t”, hvor der var en fantastisk udsigt ned over en floddal
omgivet af høje bjerge, og hvor et af de mange ungarske slotte var placeret.
2/10 2017:
Dagens program var planlagt til: besøg på Gødølla
Palace, middag på en lokal restaurant og Folklore
underholdning på Danabu Palace.
Gødølla Paladset ligger ca. 30 km fra Budapest, så det
tog ikke lang tid at køre dertil. Her blev vi delt op i to hold
med hver sin guide, der viste os rundt i paladset, hvor
Frantz Joseph og den populære østrig-ungarske
kejserinde Sisi opholdt sig om sommeren. Blandt andet
hørte vi, at kejseren havde mange slotte , som han på skift besøgte og opholdt sig i.
Møblerne blev derfor bragt fra sted til sted – ligeså de flotte klædedragter, som man
dengang brugte. Vi kunne virkelig mærke ”vingesuset” fra denne storhedstid.
3/10 2017:
Denne dag startede vor hjemrejse med kurs mod Prag, hvor vi igen skulle overnatte på
Hotel Admiral. Vejret var stadig flot – med en tp. liggende mellem 18-19 gr. op til max 22
gr. Og vi havde som sagt solskin alle dagene. Hvor heldige har man lov at være? Vi var!
4/10 2017:
Sidste etape på den 1460 km lange bustur startede med overskyet vejr – og sidenhen
regnede det ned i stride strømme! Hvad der derimod ikke gik så gelinde var trafikken! Især
gennem Tyskland var der kilometervis af lange køer især af lastbiler. Et sted, vi
passerede, var der netop sket et kæmpeuheld nogle timer forinden. Resterne af de
implicerede biler blev netop fejet op på en ”fejeblad”. Det var ikke et godt syn!
Til sidst skal der lyde et kæmpe tak til alle, der har været med til
at gøre denne tur til endnu en fantastisk oplevelse – og sidst
men bestemt ikke mindst også en tak til ”kaffe-pigerne” Karen og
Ny, som servicerede os på det fornemste med kaffe og en
morgenbitter – også selvom det ikke var morgen! Per for de
spændende historier og sidst men ikke mindst tak til Ulla, Bent,
Anna Sofie og Søren for deres dejlige glade smil og
guidning + sikker kørsel på denne pragtfulde tur.
PS: Glæd dig til næste års tur!
Mange gildehilsener fra
Ingrid Strandsbjerg Kristensen
6. Sct. Georgs Gilde, Aalborg
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Mindeord.
Merete Breum døde den 14. november 2017. Merete blev 92
år.
Merete blev optaget af Leo Nielsen i 10. gilde, den 10. oktober
1978.
I sin gildetid har Merete været i IFOFSAG 1983-1985 og været
stavherold 1990 - 1991.
Merete var født på Frederiksberg den 25. juli 1925 og mødte sin mand Leif i Statistisk
Departement, hvor hun var kontorassistent og han havde et studenterjob. Leif blev ansat i
Forsvaret og familien flyttede rundt i landet. De kom fra Karup til Aalborg i 1973. Først
boede de i Dronninglund, senere på Tusborgvej i Vodskov. De var begge i 10. gilde. Efter
Leifs død i 2002 fortsatte Merete gildelivet.
Merete har altid fulgt med i omverdenen, flittig læser af Politiken og andre nyhedsmedier. I
Nordjylland kom der efterhånden en god venneflok, og en del af dem var gildebrødre. Alle
var diskussionslystne og Merete var altid meget engageret og en af de ivrigste debattører.
Merete var impulsiv og stod ofte fast på sine meninger og var opmærksom på kvinders
rettigheder og at mænd ikke blot kunne tromle hen over kvinder.
Meretes engagement omfattede i høj grad også familien, Lene i Agersted og Peter i
Aalborg, børnebørnene og sine to søstre. Den ene i Fjerritslev og den anden i USA.
10. gilde nød også godt af Meretes engagement. Når vi mødtes, havde hun altid tilegnet
sig noget nyt, som hun forstod at sætte i perspektiv og dele med os.
Merete var et varmt og rart menneske, med viden, meninger og holdninger.
Personligt holdt jeg meget af at tale med Merete, det var aldrig ligegyldig snak.
Savnet vil være stort hos de mennesker hun satte spor hos.
Æret være Meretes minde.
Edith Mathiassen,
Gildemester i 10. Sct. Georgs gilde
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Billeder fra 11. Gildes Julemarked i Klosteret
den 25. november

24

Medlemsrapport.

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pr. 23.11.2017
Adresseændring:
12.gilde
Ingelise Göthen
Thulebakken 4, 1, 19
9000 Aalborg
Tlf. nr. ændring:
1.gilde
Peter Jensen
Tlf. 2142 4801

(Var anført forkert i forrige Gildepost)

12. gilde
Anne Winther
4068 2760
11. gilde
Jytte Kaiser
Tlf. 2530 3688
Fastnettlf. udgået
E-mail ændring
Poul Sørensen
p.s.skovgaarden69@gmail.com
6. gilde
Bente Bo og Jørgen Orlien
jogborlien@gmail.com
Dødsfald:
10. gilde
Merete Breum
14. november
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FØDSELSDAGE I DECEMBER
Dato:
Gilde:
05. Ingelise Back
6.
08. Kirsten Særmark-Thomsen 10.
09. Inger Jensen,70 år
9.
11. Allis Bartolin Møller
11.
13. Henrik Boelsmand
8.
14. Eva Lykke Madsen
2.
14. Gunny Kongsted
9.
14. Annie Sperling
10.
15. Per Hougaard J.
8.
16. Jørgen Mølgaard,
7.
16. Kirsten Hansen
9.
17. Bodil Ramsgaard
11.
18. Flemming S. Boye
1.
19. Johannes Christiansen
10.
20. Marie Kallestrup,85 år
10.
20. Hanne Groth
9.
23. Kirsten Sloth,85 år
2.
24. Bente Bo Orlien
6.
27. Yrsa Schøtt Jacobsen
9.

ARRANGEMENTER I DECEMBER
Dato:
02. Julemøde
04. Julemøde
04. Julemøde
05. Julemøde
06. Julemøde
07. Julemøde
08. Debatmøde
11. Julemøde
12. Julemøde
13. Julemøde
14. Julemøde
18. Julemøde

Gilde:
1.
7.
8.
6.
5.
2.
10.
12.
9.
11
10.
Kulturlauget
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FØDSELSDAGE I JANUAR:
Dato:
Gilde:
01. Helge Hoff,
8.
04. Bjørn Mathiassen,
10.
09. Inge Rafn, 80 år
9.
09. Gert Lassen
5.
11. Søren Aagaard Petersen
8.
11. Betty Kjærsgaard,80 år
10.
11. Else Højberg,
11.
11. Knud Pedersen
7.
13. Betty Pedersen
2.
15. Birgit Olesen
2.
18. Ellen Henriksen
12.
21. Kamma M. Pedersen
11.
24. Vita Jensen
2
28. Claus Hansen
1.
29. Ørvin Pedersen, 85 år
7.
31. Anne-Marie Hansen
6..

TIL LYKKE TIL ALLE
JUBILARER OG FØDSELARER

ALLE ANNONCØRER OG LÆSERE
ØNSKES EN
GOD JUL OG
ET GODT NYTÅR.

ARRANGEMENTER I JANUAR:
Dato:
Gilde:
03. Travetur
10.
05. Nytårsgildehal
8.
09. Nytårsgildehal
6.
10. Nytårsgildehal
9.
11. Væbnerinstruktion
13. Nytårskur
13. Torskegilde
Fjerritslevgildet
16. Nytårsgildehal
5.
17. Nytårsgildehal
12.
18. Nytårsgildehal
11.
23. Nytårsgildehal
2.
24. Nytårsgildehal
1.
25. Nytårsgildehal
10.
30. Nytårsgildehal
7.
31. Sangaften
Sangerlauget

.

Jubilæer:
4. januar
Bente Bo Orlien,
6. Gilde, 40 år
9. januar
Mogens Bo Knudsen,
5. Gilde, 40 år
10. januar
Jens O. Moosdorf
8. Gilde, 50 år
15. januar
Karen Moritz
2. Gilde, 70 år
15. januar
Anne Marie Pedersen
12. Gilde, 25 år

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

GILDEPOSTEN

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

BEGRAVELSE
FRA 7.990,-

Inkluderet i prisen er honorar,
kiste, sengelinned, kistepynt
(årstidens blomster) samt 1
rustvognskørsel
indtil
15 km.
Jette
Nielsen

Når kun det
Jesper Vandtved
Signebedste
Nygaard
er godt nok

- Når
kun det bedste
er godt
nok
Kommer
overalt
- uden
ekstra
omkostninger
Kommer overalt
- uden
ekstra omkostninger
“MinVilje”
sidste
vilje”
”Min Sidste
tilsendes
gratis
tilsendes gratis

7211 8155
Danmarksgade 5A
9000
Aalborg
Svarer
hele
døgnet
www.aanb.dk

BEMÆRK

NY ADRE

SSE

Aalborg Ny
Aalborg
Ny8155
Begravelsesforretning
7211
Begravelsesforretning
Svarer hele døgnet
Håndværkervej
11 - 9000 Aalborg - www.aanb.dk

