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

 

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
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Nytårskur 2018 

1.gilde stod i år for vores nytårskur som foregik på Trekanten. 

94 deltagere inkl. gæster havde nogle dejlige timer sammen 
med en nytårskur i perfekte rammer og med en rigtig god 
stemning. 

Efter velkomstdrink i foyeren bød GM i 1. gilde Henning 
Nielsen velkommen ved de festligt pyntede borde hvor vi 
kunne se frem til en 3 retters meny, Jørgen fra Visens Venner 
bidrog med sit spil til den gode stemning. 

Efter forret overrakte stadsgildemester Flemming Hansen Sct. 
Georgsprisen til Elin Danielsen-DDS Blårævene og Susanne 
Dreisler-DDS Hardeknud. 

Efter hovedret underholdt Lise og Beth fra Visens Venner 
med nogle dejlige viser som fik humøret endnu højere op, 
ligesom de sang for i diverse fællessange. 

Herefter blev uddelt donationer: 

FDF Tamburkorps V og Ø Hassing Musikkreds v/ Mona 
Jensen har af 1. og 9. Gilde fået 7.000 kr. til indkøb af 
brugte musikinstrumenter. 

De Gule Spejdere-Rold Skov Gruppe v/Niels Jørgen Lang 
har fra 1. Gilde modtaget 1.500 kr. til indkøb af motorsav. 

Skyggebørn i Aalborg v/ Jes Dige modtog fra 1. Gilde 5.000 
Kr. til hjælp til deres store og beundringsværdige arbejde for 
støtte til børn som er ramt af sorg. 

KFUM Spejderne i Svenstrup v/Berit Maas Vølker modtog fra økonomisk koordinering 
13.500 Kr. som hjælp til deres nye udeværksted. 

Efter kaffe med gammeldags æblekage kunne vi sige farvel, og se tilbage på en dejlig 
eftermiddag. 

 

 

 

 

 

 

Sct. Georgsprisen 2018   
Elin Danielsen og Susanne Dreisler 

FDF Tamburkorps Vester- og Øster  
Hassing Musikkreds 

 

Gule Spejdere Rold Skov 
Gruppe 

Skyggebørn i Aalborg KFUM Spejderne - Svenstrup 
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 DERFOR VIL JEG STEMME NEJ TIL AT SÆLGE GILDEBORGEN NU 
 

Spørgsmålet om Aalborg gildernes fremtidige tilhørssted har fyldt uendelig meget i 
gildebevægelsen i Aalborg i de seneste snart tre år. 

Det er et vidnesbyrd om at Gildeborgen og gildernes lokale- og ejendomsforhold ligger 
gildemedlemmerne meget på sinde, hvilket er naturligt, da de fysiske rammer betyder en 
del for gildearbejdet. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg har ejet Gildeborgen i mere end 60 år. 
Det vil sige, de allerfleste gildebrødre i Aalborg har altid opfattet Gildeborgen som vores 
hus, hvor vi mødes til alvor, til sjov og til arbejde. 
De fleste af os har fundet Gildeborgen velegnet til vores formål og har oplevet Gildeborgen 
som et hyggeligt og godt sted at mødes. 

Da vi så for et par år siden modtog opsigelse fra vores forpagter troede vi, at nu ville 
verden falde sammen under os. Med undtagelse af nogle korte, ledige perioder, har vi altid 
haft en restauratør i huset til at beværte os. Forpagtningen har haft indflydelse på 
Stadsgildets økonomi fordi restauratøren betalte en væsentlig del af husets driftsudgifter. 
Stadsgildeskatmesteren fremlagde budgetter, der viste forventning om væsentlige 
kontingentforhøjelser på grund af de ændrede, økonomiske forudsætninger. 
Gildebrødrene skulle selv til at betale for varme og el og rengøring.  

Vi strammede lidt op, omdannede bestyrerboligen til erhvervsudlejning, så vi nu har ca. 
200.000 kroner i årlig i lejeindtægt af første salen. Samtidig skulle vi selv til at sørge for 
mad og drikke ved vore møder. Vi fandt ud af, at maden i hvert fald ikke blev dyrere end 
med restauratør i huset, men nu kunne vi selv sørge for drikkevarer og kaffe til 
butikspriser. D.v.s. det blev billigere at deltage i gildearrangementer. Kontingentet til 
Stadsgildet steg ikke fordi vi sparede/udsatte nogle større vedligeholdelsesarbejder. Hvad 
ejendom og lokaler angår, lever vi videre i bedste velgående! Vi trives fortsat i vores eget 
hus. 

Vi har adskillige millioner kroners friværdi i huset. Der er stort spænd mellem Gildeborgens 
aktuelle handelsværdi og vores gæld i huset på ca. 1,1 millioner kroner. Stadig rejser 
spørgsmålet sig, kunne vi ikke bruge nogle af disse ”murstens værdier” til vores 
gildearbejde i stedet for at have dem stående i et hus? Jo, det kan vi ved at sælge huset 
og bruge friværdien ”på os selv” til bedre gildearbejde og dyrere, men mere interessante 
arrangementer. Men, der er en ukendt faktor i denne løsning. For at bruge et gammelt ord: 
”vi ved, hvad vi har, men vi ved ikke, hvad vi får!” 

Der findes også en anden måde at få penge på hånden end ved salg. Vi må indse, at på 
længere sigt vil det blive nødvendigt at sælge Gildeborgen, fordi vi bliver stadig færre 
medlemmer til at betale driftsudgifterne og at disse i hvert fald ikke bliver billigere. Vi kan 
tage et ”nedsparingslån” og på denne måde vinde tid i nogle år inden det nødvendige salg. 
Dermed får de mange ældre medlemmer, som har været med til at holde huset i gang, 
også glæde af den store friværdi. Låneomlægningens overskud kan anvendes til forbedret 
gildeliv.  
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Stadsgildeledelsen har modtaget et konkret lånetilbud fra en herværende bank på kr. 
2.400.000 med 10 årsafdragsfrihed til en variabel rente på 2,75%. Renten er bundet op på 
en af finansmarkedets kendte markedsrenter.  Vort nuværende realkreditlån, som så skal 
indfries, er også variabel og med en afdragsfrihed, der udløber om ca. 2 år. Renten på 
realkreditlånet er p.t. 2,95% incl. gebyrer og bidrag. 

Vi kan opstille et regneeksempel: 

Nyt lån i Gildeborgen optaget i Jutlander Bank                                                  kr. 2.400.000 
Indfrielse af bestående lån i Real Danmark                                                       kr. 1.100.000 
Låneprovenu                                                                                                      kr. 1.300.000 
Hensættelse til:    
- fremtidige renter                                                                                               kr.   300.000     
- reserve til uforudsigelige udgifter                                                                     kr.   200.000  
Til forbrug til gildearrangementer                                                                       kr.   800.000. 

Hvis vi siger, disse penge må bruges over fem år, vil vi have 160.000 kroner om året til 
kvalitets- og oplevelsesforbedring af arrangementer for gildebrødre.  

Hvis vi siger nej til salg i urafstemningen, er dette et forslag, stadsgildetinget kan bede 
stadsgilde- 
ledelsen gennemføre, hvorefter gilderne selvfølgelig via budgettet skal være med til at 
bestemme, hvordan pengene skal bruges. Og så har vi givet Gildeborgen en 
levetidsforlængelse på fem år. 

Svend Erik Jensen 
1. gilde 

 

Kære Svend Erik Jensen 

Vi er noget forundret over din seneste indblanden i spørgsmålet, om vi skal blive i 
Gildeborgen eller ej. 

Nu har alle ellers respekteret, at Gildeborg eller ej skulle afgøres på basis af det materiale, 
der var udsendt fra den nedsatte arbejdsgruppe samt Stadsgildeledelsen. Når vi havde 
afklaret dette spørgsmål, ville vi tage fat på debatten om fremtiden, der jo helt vil afhænge 
af, hvad gildebrødrene i Aalborg, beslutter sig til, at blive i Gildeborgen eller ikke at blive i 
Gildeborgen. 

Nu fremkommer du så i utide med et partsindlæg om, at vi skal sige nej til at sælge, samt 
et oplæg til ny belåning, og forslag til hvordan vi kan forsøde livet som gildebrødre 
fremover for de lånte penge. 

I sin tid på Aalborghus Gymnasium fastholdt du, at det ikke kunne lade sig gøre at lave 
låneomlægning i Gildeborgen, hvilket siden har afstedkommet meget arbejde omkring 
finansieringsmuligheder. Dette arbejde har vist, at du havde uret. 

Det har du så nok også selv fundet ud af, at du var ude med en vildmand.  
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Og derfor er det på en måde udmærket, at du vil delagtigøre Aalborgs gildebrødre i din 
fejltagelse, og at du nu går ind for at beholde Gildeborgen – men da ikke nu og da slet ikke  

 

 

med det oplæg du kommer med, og den måde du gør det på. Det er svært ikke at antage, 
at du med dette gerne vil promovere det pågældende pengeinstitut, for du må da denne 
gang have undersøgt tingene til bunds – eller hvad? 

Under alle omstændigheder kan vi ikke se andet, end at det du præsterer, er utidig 
indblanden. Lad nu Gildebrødrene afgøre hvad de vil i spørgsmålet – og når det resultat er 
kendt, så lad Stadsgildeledelsen afgøre, hvordan og med hvem de vil debattere 
Aalborggildernes fremtidige domicil. 

Men dejligt at du som økonom er kommet frem til, at der trods alt er muligheder i 
Gildeborgen, også på det økonomiske felt. Havde du fundet frem til den konklusion noget 
tidligere, havde meget energi været sparet. 

Med gildehilsen 

John Pedersen, 12. Gilde 

Palle Bjørnstrup, 5. Gilde 

 

 

 

 

-                   

        

 

                                                

  



9 
 

 Nyt fra gilderne  

1. Gilde. 

 

1. Gilde holdt Nytårsgildehal den 24. januar. 17 af gildets 21. brødre deltog. 

Vi havde til denne gildehal vendt op og ned på den traditionelle programafvikling idet vi 
indledte aftenen med måltidet, som var kogt torsk med tilbehør. Derefter gildehal og til slut 
kaffe med småkager. 

GM Henning Nielsen indledte gildehallen med at takke gildets brødre for deltagelse ved 
den velarrangerede nytårskur den 13. januar i kulturhuset Trekanten. Gildeskatmester 
Peder Bloch-Poulsen redegjorde for økonomien ved arrangementet. Takket være god 
budgettering og benhård omkostningsstyring sluttede regnskabet med et overskud på tre 
kroner! Det kan vist ikke gøres bedre! Henning glædede sig over den positive respons, der 
er kommet i de sociale medier fra deltagerne.  

Gildemesteren fortsatte sin GM tale med et retrospektivt overblik over det forløbne år i 
samfundet. Talen berørte forskellige emner som informationsteknologi, 
sundhedsteknologi, miljøødelæggende plastaffald, restlig forfølgelse af misbrugsproblemer 
og miljøets effekt på The Great Barrier Reef. Om den stigende havtemperaturs 
ødelæggelse af korallerne i ”The Reef” sagde Henning: Jeg tror ikke den australske 
regering behøver at sætte penge af til dusør til den, der finder en løsning. Der findes ikke 
nogen nem måde til at afkøle verdenshavene. Det er en opgave for Georg Gearløs og 
Anders And. 

Om det stigende forbrug af plast og EU-Kommissionen europæiske plastikplan oplyste 
Henning, at al emballage lavet af plastik i EU skal genanvendes fra 2030. Samtidig skal 
brugen af engangsplastik og mikroplastik begrænses. –Vi kan ikke leve uden plastik, men 
vi kan blive slået ihjel af det, hvis vi ikke ændrer politik, siger kommissionens første 
næstformand, Frans Timmerman.  

Henning fortsatte: Jeg tror på at vi i Danmark kan bliv førende i bestræbelserne på at finde 
bæredygtige alternativer til brug af plast. Plast laves af olie, så hvorfor ikke prøve at lave 
tilsvarende produkter, hvor olien stammer fra raps eller maj olie….. 

Hans Jørn Husum holdt fem minutter Sct. Georg, som var et godt supplement til 
gildemesterens overblik over 2017. 

Ved kaffebordet efter gildehallen drøftede vi blandt andet rammerne for den påtænkte 
gildetur med overnatning. Målet i år skal være: GO WEST. 

Arrangerende gruppe ønskede at få kommentarer til aftenens afvikling. Resultatet blev, at 
fremtidige gildehaller i 1. Gilde nok kommer til at forløbe på samme måde som denne, 
men med start allerede kl. 18 eller 18.30.  
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Karen Moritz, 70 års jubilæum i 2. Sct. Georgs Gilde 

 

Den 15. januar 2018 besøgte Tove 
Rahmberg og Ulla Væver Karen M. på 
Plejehjemmet Hassinghave, Vester Hassing 
i anledning af hendes jubilæum. 

Karen er ikke i stand til at komme i en 
gildehal, så måtte vi komme til hende, hvor 
hun fik overrakt 70 års nålen, og læst kortet 
op fra Landsgildemesteren. Vi var til et 

hyggeligt kaffebord, hvor også hendes 2 døtre var til 
stede. 
Gaven fra gildet var en stor buket tulipaner 
(yndlingsblomsten). En rigtig god  
eftermiddag som Karen M nød i fulde drag, men efter 
et par timer var hun træt, det må man godt være når 
alderen er 104 år, men hun bærer det flot. Godt gået 
Karen Moritz 

Med gildehilsen  
Ulla Væver gildemester 
2. Sct. Georgs Gilde Aalborg    
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Julemøde 2. gilde 7. december 2017 

Vi mødtes i Gildeborgen til vores 
traditionelle julemøde, vi fulgte alle 

traditionerne med flæskesteg og ris al la 
mande samt mandelgaver - det var 2 flotte marcipanbrød 
lavet af Benny.  

Julesange, dans om juletræet, Peters jul og Juleevangeliet. 

Under spisningen havde vi besøg af 2 repræsentanter Lene 
Porsborg og Jane Porsborg, de er kusiner, fra BROEN, der 
modtog en donation til deres arbejde med udsatte børn 

Begge fortalte medrivende om arbejdet med at købe sportstøj til børnene, så de kunne 
deltage på lige fod med deres kammerater. 

 

Efter kaffen dansede vi om juletræet og fik de medbragte pakker 
- igen en dejlig aften 

Til slut sang vi: Dejlig er jorden     

 

                         

6. Gilde 
 

6. Gildes julemøde fandt sted den 5. december. Vi var næsten fuldtallige og havde også 
gæster. 
Ved de smukt pyntede juleborde nød vi den lækre julemad. Traditionen tro var der jo også 
mandler i desserten, og de kom frem efter megen morskab. 
Så trængte vi til at røre os, og dansen gik om det skønne juletræ, nå dans var nu nok så 
meget sagt, men lidt fik vi os da bevæget, og sangmusklerne blev i hvert fald smurt, da vi 
sang alle de dejlige salmer. 
Så gik vi ind til kaffen og de hjemmebagte småkager. Så havde Jørgen Orlien en lille quiz, 
vi blev delt i grupper og måtte så se, om vi kunne besvare dem. Det lykkedes med mere 
eller mindre held, og gevinsterne blev omdelt, sjovt var det! 
Nu var det Lily Olesens tur, der læste en god julehistorie. 
En dejlig aften var slut, og vores gildemester Ingrid Strandsbjerg ønskede os en glædelig 
jul. 
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6. Gilde  
 

Nytårsgildehal den 9. januar 2018. 

En stemningsfuld gildehal med musik og hvor GM Ingrid i forlængelse af Dronningens 
nytårstale talte om de mange muligheder vi har for at lyse hverdagen op ved at beskæftige 
os med kreative ting. Disse er tilsyneladende unyttige, men giver os både livsmod og 
livsindhold. 

Bente Orlien, der havde 40 års jubilæum blev hyldet stående foran højsædet, og Ingrid 
fortalte os om alle Bentes hverv i Sct. Georgs Gilderne i løbet af de 40 år. 

DUS Annie Sperling fik ordet, fortalte om stadsgildets arbejde i 2017 og sluttede med at 
ønske et problemfrit samarbejde omkring gildeborgens fremtid og ønskede os alle et godt 
nytår. 

Inden Ingrid lukkede gildehallen fortalte hun, at hun havde spurgt Jørgen Orlien om han 
ville være GM-vikar foreløbig indtil sommerferien, da Chris, hendes mand var alvorlig syg 
af kræft. Jørgen havde svaret ja og fik en varm tak fra Ingrid. 

Inden vi gik til bords til 4. gruppes Osteanretning skålede vi med Bente og ønskede tillykke 
med jubilæet. Ved de fire borde gik snakken lystigt, stemningen var god suppleret af 4. 
gruppes sangblad og de mange taler, fra ægtefællen Jørgen, fra vennen gennem mange 
år Else Wedege fra 2. Gilde og de fire grupper, alle med fantasifulde og flotte gaver. 

Margit fortalte om vores SOS børn før vi gik til kaffen med Bentes kransekage, her gik 
snakken lystigt videre, indtil Ingrid sagde farvel og tak for en dejlig aften. 

Kirsten Tolstrup Sørensen, 6. Sct. Georgs Gilde. 

 

9. Gilde 
 
Den 10. januar afholdt 9. Gilde nytårsgildehal, hvor vi havde besøg af stadsgildemester 
Flemming Hansen og uddannessekretær Anni Sperling. 
Gm. Gunny Kongsted bød velkommen og sagde farvel til året det var gået. Når det gamle 
år rinder ud, kan det få vores indre i en særlig stemning, som giver os mange tanker om 
året der nu sluttede. Der er ikke flere blade på kalenderen, men vi kan ikke, som vi gør 
med kalenderbladene, blot kaste tankerne bort. 
 
Det nye år, som vi tager hul på, betragtede hun som et frisk spand heste, der spændes for 
årets vogn, hvor vi alle er passagerer. Kusken sidder tavs, men sikker på sin plads, vi aner 
ham blot på bukken. Hvem han er, ved vi ikke. Kun at han målbevidst styrer, indtil året er 
omme. Hvad vil rejsen bringe? Gælder vor billet til hele denne rejse eller udløber den, 
inden vi når frem – vi får intet svar. Vi ved blot, at igen har vi fået lov til at opleve et 
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nytårsskifte og er begyndt på et nyt, ubrugt år. Ingen ved, hvor mange vi har tilbage. 
Lige inden vi gik ind i det nye år, hørte vi en dejlig nytårstale af vor kloge dronning, som 
bl.a. foreslog os at gøre noget unyttigt en gang imellem. Gunny havde fundet et par citater, 
som vi kan tage med os i den forbindelse: 
Brug tid på leg, morskab og beskæftigelse med ét formål, at have det rart og sjovt. Alt for 
mange har dårlig samvittighed, når de leger og laver noget uden formål.  
Vær dybt optaget og engageret af nutidens aktivitet. 
Vær åben over for ny viden og besøg nysgerrigt ukendte områder. Viden giver tryghed, 
uvidenhed giver angst. 
Vi er nu gået ind i året 2018. Vi har passeret den korteste dag. Inden længe vil vi se lyset 
vende tilbage, som de fleste af venter på, ja længes efter. 
 
For længsel er noget som aldrig forgår. 
Noget dybt inde som ingen forstår. 
Længselens evige kilde 
rinder årle og silde. 
 
Bodil Lilienskjold blev denne aften optaget som væbner, og hun gav et flot væbnersvar. 
Bente Guldfelt holdt 5. min. Sct. Georg, som var en meget morsom fortælling om hendes 
begynderoplevelser med  sin computer. 
Ved eftergildehallen fejrede vi Bodil med gaver og taler, og vi havde en rigtig festlig og 
hyggelig aften. 
 
 

10. Gilde 

Den 14. december havde vi vores julemøde – det 
var ikke med traditionelt julesul. Den 
arrangerende gruppe havde sammen sat en 
lækker anderledes menu, som vi fik dejlig vin til. 
     
Bjørn styrede med hård hånd pakkespillet – her 
havde opfindsomheden været stor, hvad indholdet 
af pakkerne angik.    
       
Til kaffen fik vi dejlige lægegodkendte småkager – 
og lækre småkager på fod.                
Vi sluttede aftenen ude ved juletræet.                                                                                
En rigtig dejlig aften, der efter lydniveauet at dømme, kunne få udenforstående til at tro, at 
der mindst var det dobbelte til stede.   
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10. Gilde 

Allerede d. 3. januar mødtes en lille flok af 10. gildes medlemmer på parkeringspladsen 
ved Aalborg Sejlklub. 
Annette og Jørn guide os en tur gennem den nye Vester Fjordpark. En dejlig og 
inspirerende tur – trods det dårlige vejr. Bagefter nød vi varmen og kaffen inde i 
Sejlklubbens dejlige klubhus. 

Torsdag d. 25. januar holdt vi nytårsgildehal. Vi havde den glæde, at have besøg af Gunny 
Kongsted, Bente Guldfeldt, Elsebeth Korsbæk og Bodil Lillenskjold, alle 9. gilde.                                                                            
Efter gildemesterens velkomst mindes vi Merete Breum, som døde d. 14. november, efter 
et langt liv, 92 år og et langt gildeliv, næsten 40 år.                                                                                                                             
Herefter blev Susanne Danielsen overført fra 9. til 10. gilde.    
Edith havde valgt – ligesom både Dronningen og Statsministeren – at tale om fremmede. 
Edith sagde bl.a. – er det et skræmmeord, eller er det en ven du endnu ikke har mødt? 
Ordet kommer fra det nedertyske: vremede, som egentlig betød: ’ som er borte eller fjernet 
fra. Edith kom ind på betydningen af ordet i dag – og hvordan hun havde opfattet ordet i 
sin barndom. Edith sluttede med at citere Pepys der i slutningen af 1600 tallet sagde: Der 
findes ingen fremmede, kun venner vi ikke kender. Ord vi ofte bruger i festligt lag.         
Brug 2018 til at finde det fremmede, udforske det, vær modig, det kan ikke være en farlig 
sabeltiger, men ofte er det en ven, du endnu ikke kender – sluttede Edith med.  
Efter gildemestertalen hørte vi: Bob Marley: Don’t worry, be happy.   
Jørgen Bøgh holdt 5 min. Sct. Georg – her tog han et tilbage blik over året der er gået, så 
vel gode som dårlige oplevelser. Jørgen havde ønsket at vi skulle synge: Det er i dag et 
vejr.     
Stadsgildekansler Lis Andersen overbragte stadsgildets nytårshilsen.  
Der blev læst en julehilsen op fra vores norske venskabsgilde. Inden vi sluttede læste Lis 
Andersen gildeloven, og vi forlod gildehallen mens vi hørte Abba’s ”Happy new year”     
  
I eftergildehallen holdt Bjørn en morsom tale om vores ”stedbarns” ophold hos ham. Han 
fortalte om hendes krav til en ny familie m.m. Hermed blev hun overgivet til Betty – hvor 
hun skal bo til næste gildehal. 
Næste arrangement: 15. februar Fællesmøde på Trekanten og 19. marts Gildeting. 

11. Gilde 

Nytårsgildehallen i 11.gilde blev afholdt den 18.januar 2018.  

Gildemester Hanne Thusgaard indledte Gildehallen med at mindes Henny Brandt, der 
døde kort før jul. Efter nogle mindeord holdt vi 1min.stilhed og sluttede med at synge” Nu 
er jord og himmel stille”. 

Gildemestertalen bød traditionen tro på et tilbageblik på året der gik, samt nogle håb og 
ønsker for det nye år. 
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Det nye år indledes herhjemme med flere Nytårskure i Kongehuset, men også i Gilderegi 
holder vi Nytårskur og i 2017 var det i Nørre Uttrup kirkes mødesal, der var valgt til 
arrangementet. 

I den store verden, var en af de største begivenheder indsættelsen af Donald Trump som 
USA`s præsident. En præsident, der får mange til at holde vejret og tænke, holder han 
mon perioden ud? 

Vi var kun lige kommet ind i marts måned før den første terror ramte. Storbritannien blev 
ramt da en bil kørte op på fortovet ved Westminster Bridge og ramte fodgængere på 
broen. I April blev først Rusland, dernæst Sverige ramt af terror. England rammes igen i 
maj og juni. I alt dræbtes mere end 50 mennesker, mens op mod 300 blev såret. 

I vores egen verden indledte vi en ny tradition i februar, med et fælles gildemøde. En 
spændende aften på trekanten med Michael Mansdottir som foredragsholder, en rigtig 
dejlig aften. 

11.gilde fejrede den 10.maj vort 40 års jubilæum, med en dejlig reception i Gildehallen, 
med rigtig mange gæster. Den 19. maj havde vi en dejlig festaften med påhæng på 
Vandrehjemmet.   

Sommeren indledtes for Aalborgs vedkommende i slutningen af juli med DGI`s 
landsstævne. Der var 25.000 deltagere og alle fik en god oplevelse bl.a. med hjælp fra de 
mange frivillige, heriblandt også en del gildebrødre. 

Vejret var ikke med Landsstævnet, ville det man være med ”Vesterhavsmarchen”? Det var 
i år den 46.tyvende Vesterhavsmarch, og trods kraftig blæst om lørdagen, der gjorde 
opstillingen yderst vanskelig, blev det faktisk et rimeligt marchvejr om søndagen med en 
pæn deltagelse. 

Sommeren kom aldrig rigtig til Danmark i 2017, men så kan man jo rejse efter den. I 
11.gilde tog en del afsted til Korfu i september, hvor vi mødte solen. Vi havde mange gode 
og interessante oplevelser på turen. 

Herefter var mange af os i gang med forberedelserne til vort 46. julemarked i Aalborg 
kloster. Vi havde sat vores ambitionsniveau ned og fik et meget tilfredsstillende resultat. 

Hanne fortsatte nu med ønsker for det nye år. Hun sagde bl.a. ”Vi står så her ved starten 
på det nye år og skal hver især tage stilling til om Gildeborgen skal sælges eller ej. Jeg 
håber at alle har fokus på, at vi er med i et unikt fællesskab, og at vores domicil ikke skal 
være afgørende for om, vier med i fællesskabet eller ej. Så uanset udfaldet, vil jeg håbe, at 
alle respekterer afgørelsen og fortsætter med at være med i fællesskabet.   

5 min Sct. Georg var lagt i hænderne på Bente Møller Nielsen, der fortalte om en 
spændende rejse til Cuba. 

Umiddelbart efter Gildehallen stillede vi alle op til fotografering! 

Herefter gik vi ind til en hyggelig eftergildehal! 
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12. Gilde 

Julemødet i december blev holdt på den gode gamle måde 
med pakkespil og god servering, selvfølgelig også dejlige 
sange. Sluttede med at ønske hinanden en glædelig Jul, 
ser frem til at mødes til mange gode anledninger i det nye 
år. 

Så blev det den 17. januar 2018 og tid til nytårsgildehal, 
derfor et uddrag af Anna-Marie Pedersens gildemestertale. 

”Vi har sagt farvel til 2017. – Et år der, synes jeg, gik alt for 
hurtigt, men sådan er det måske, når man bliver ældre, - 
men også et år, vi nok sent vil glemme.  

Medierne er medvirkende til, at vi nu og her får de store nyheder ind i vores stuer, og alt 
kan følges på tætteste hold. 

Vi har, mere eller mindre undrende, fulgt med i de store drama-historier omkring den 
nyvalgte USA-præsident. – Nærmest hver dag har der været nye bemærkelsesværdige 
ytringer fra Donald Trump, der også er en yderst flittig bruger af Twitter, så alt bli’r sprøjtet 
lige ud i æteren. 

Håber ikke, han sammen med sin ligeså utilregnelige ”legekammerat” i Nordkorea finder 
på uhyrligheder, som at tviste om, hvem der har den største missil- eller atomknap.! 

Kan heller ikke lade være at tænke på, om det er gennemtænkt, at vi her fra Danmark 
sender soldater over mod den russiske grænse. – Vi får se, hvad det indebærer. 

Og så lidt tanker herhjemme fra…… 

I året, der nu er gået, har vi intenst fulgt kongehuset, hvor vi også fra medierne og den 
kulørte presse får alt serveret. 

Som det kan ske i alle andre familier, er de nu også blevet ramt i forbindelse med prins 
Henrik’s demens-sygdom, og endnu en gang har medierne jagtet familien for at høre nyt 
og komme tæt på. 

Naturligvis har de, som alle andre i samme situation, brug for fred og ro. 

Og så til noget helt andet – som man siger…. 

Noget, vi gerne vil glemme, men som gang på gang træder frem i vores erindring. 

Nemlig vejret i 2017…. 

Ja, vi følte os faktisk snydt og lidt fortabt, da vi efter en meget våd sommer, nåede hen, 
hvor vi havde set frem til måske lidt ”Indian Summer” – noget, vi følte, vi havde fortjent, - 
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men nej – regnen fortsatte med at vælte ned over os. Ja, hvem fatter, hvor al den væde 
kommer fra? – Vi kan snart ikke sluge mere… 

Men trods alt – byder vi det nye år velkommen. – Kom bare frem 2018 – vi tror på dig!! – 
for et nyt år indikerer en ny begyndelse med plads til nye håb – drømme og forventninger.” 

5 min. Sct. Georg, var lagt i hænderne på Margrethe Hansen. Det blev til en fortælling om 
et møde med en journalist fra Tv2 under en gåtur ved havnen. Journalisten stillede nogle 
spørgsmål på grund af de tragiske ulykker, med personer der var faldet i havnen den 
sidste tid, et af spørgsmålene lød. 

Hvad kan MAN gøre, for at forhindre det?  Men da MH svarede, at det kunne MAN 
formentlig ikke gøre noget ved, kiggede journalisten forbløffet på MH, tror de ikke at MAN 
kan gøre noget, hvortil MH svarede NÆH. Så var den samtale slut, var det fordi der ikke 
var mere brændstof i denne samtale?? 

MH ”legede” så lidt med ordet MAN, hvem er det???? 

Sluttede med et ønske om at erstatte det gamle mantra ”MAN må da gøre noget” og i 
stedet sige ”Jeg tager ansvar”. 

Som afslutning på gildehallen, fik Anna-Marie 25 års nålen samt blomster, gaver og fine 
ord med på vejen videre i 12,Gilde. 

Hjertelig tillykke med de 25 år 

For det du nu en flot gildenål får. 

Du er nemlig en gildebror så kær 

For os i 12.er du rigtig værd. 

En kæde er ej stærkere end det svageste led 

Det er da noget, vi alle ved! 

Så vi håber, at dit led mange år vil være 

Med til at styrke og bære dit gilde.  Rita Ekstrand. 
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 Sangerlaug 28. november 2017 

Årets sidste sangerlaugsaften blev indledt med vores yndlingsmelodi og selvfølgelig 
Decembersangen, lidt på forskud. 

Efter laugsmesterens indledning blev der indbudt til pyntning af 
juletræet. 

Ophængning af 4 stk. julepynt pr. gildebror og for nogen lidt, 
måske mange flere, så var træet pyntet og smukt blev det. 

Der blev sunget julesange Glade jul, Julen har bragt, Dejlig er den 
himmelblå og Nu er det jul igen. 

Efter den vellykkede pyntning og dansen omkring træet blev det 
tid for indtagelse af den traditionelle julemenu: Flæskesteg med tilbehør og rugbrød, dertil 
en god vin. Aftenens overraskelse var, at der også var Ris á la mande.  

Det blev tid til at trække ind i dagligstuen, hvor der var dækket til kaffe, småkager og 
julesnolder, dertil læste Bente Orlien et juleeventyr ”Fru Jensens jul”.  

På bordet var, som vanligt, ved juleafslutninger placeret den uundgåelige bankoplade og 
så gik den vilde jagt på de rigtige numre. Hovedgevinsten, den flotte julekurv, blev vundet 
af Palle Bjørnstrup, som dog gav sine plader videre til sin sidemand, som så senere 
afleverede kurven til Palle, med lidt til hende selv. 

  
Alle ønskes en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR 

På gensyn i 2018 

Husk den fælles sangaften den 29. januar 
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Kulturlauget 
 

Julemødet i Kulturlauget foregik den 18. december, og vi havde trods den almindelige 
juletravlhed fint fremmøde. 
Efter at laugsmesteren havde budt velkommen, satte vi os til de fint pyntede borde og nød 
julemaden. Eftersom desserten ikke var ris a la mande men romfromage, var mandlen ikke 
i desserten, men gemt under en stol, og der var også sidegevinster. 
Så dansede vi om juletræ og sang de skønne salmer.  
Nu skulle der leges. Bestyrelsen havde sørget for gevinster. Der gik nu poser rundt med 
gevinsterne i, så man kunne kigge men ikke røre, blot skrive sedler om ønsker.  
Karen fik poserne retur og bestemte så, hvem der skulle have de forskellige gaver, det 
morede man sig meget over. 
Nu gik vi ind til kaffen og småkagerne, og Inger Jespersen læste julehistorien. 
En dejlig aften var nu slut, og Helle ønskede os alle en glædelig jul. 
 

Kulturlauget 

Mandag den 22. januar havde Kulturlauget en festlig 
aften. Aftenens tema var Rom og Italien. 
Medlemmerne, der var mødt talrigt op, blev i forhallen 
mødt af et fint tableau. ”Anita Ekberg” stod iført et 
skønt badekostume ved Trevi-Fontænen, hvor folk 
traditionen tro kunne smide en mønt over venstre 
skulder, vi vil jo alle gerne til Rom igen!  
Indgangsbilletten var en udgave af det italienske flag, 
og alle havde på festlig vis taget et med.  
I spisestuen var bordet jo også dekoreret i de 
italienske farver, og efter Helle Stenild havde budt 
velkommen, var maden klar. På et bord i forhallen var 
der rigtig mange gode pizzaer og vin a libitum, som 
hver enkelt hentede. Der blev spist rigtig godt, og 
derefter var der italiensk is og vafler. 

Da vi var mætte, gik vi ind i dagligstuen, hvor vores pianist Jørn Andersen og hans kone 
Karin allerede var begyndt at spille dejlig italiensk musik. Så havde vi forskellige 
spørgsmål om Rom og Italien, som Karen stod for, og mange var rigtig dygtige, man kan 
godt høre, at Italien er et meget brugt rejseland, og ind imellem spillede Jørn og Karin 
musik. 
Så var det tid til kaffe og italienske småkager. Vi havde også nogle skønne italienske 
sange på dansk, som vi alle sang med på, og vores musiker spillede til.  
Nu var det vores kasserer Ingers tur. Inger fortalte en lille sød historie om den italienske 
mafia. 
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Så havde vi også lyst til at synge nogle af vores danske sange. 
Derefter blev der klappet og sagt mange tak til vores musikere, nu var en festlig og dejlig 
aften ved at være slut, og Laugsmesteren sagde tak for det store fremmøde, og vi sluttede 
som vanligt med: Nu er jord og himmel stille. 
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NEKROLOG 

Den 16. december modtog vi i 11. gilde det triste budskab, at Henny Brandt samme dag    
var sovet stille ind.  

De sidste måneder var ikke lette for Henny. Hun havde problemer med vejrtrækningen og  
blev indlagt flere gange på hospitalet. Det betød også, at da vi skulle fejre Henny i 
anledning af hendes 60 års gildejubilæum i novembergildehallen, ja så blev Henny dårlig 
et par dage før og blev indlagt på hospitalet. Jeg besøgte Henny dagen efter på hospitalet, 
og hun var bare ulykkelig over, at hun ikke havde kunnet være med. Hun havde glædet sig 
og set frem til dagen. 

Henny var aktiv i Det Danske Pigespejderkorps både i Skjoldungerne og i Ellen Marsvin. 
Hun varetog også hvervet som divisionschef i en periode. Henny kom med i 
gildebevægelsen i 1957, blev optaget i 6. gilde og i 1975 overflyttet til 9. gilde. Da 11. gilde 
blev stiftet valgte Henny at følge med i 11. gilde.  

Henny beklædte mange poster i gildet, bl. a. som gildets mester. Henny var en ildsjæl, 
altid klar til at deltage og hjælpe til både spejder og gildearrangementer.  

 Det var ikke kun i spejder og gilderegi, Henny var en ildsjæl. Da hun og hendes mand, 
Preben, flyttede til Peter Freuchens Vej, var Henny den der skabte et varmt og godt socialt 
fællesskab blandt beboerne. 

Henny blev boende på Peter Freuchensvej nogle år efter hun havde mistet sin mand, men 
da hun fik det dårligere, besluttede hun at flytte tættere på sin familie i Suldrup, først i en 
ældrebolig og her de sidste måneder på plejehjemmet Himmerlandshave. 

 Selvom Henny ikke deltog i ret mange af vores møder efter hun flyttede til Suldrup, så ville 
hun fortsat være med i gildet og i grupperne. Henny havde et motto, som siger noget om 
Henny, og hvad det betød for hende at være med i det fællesskab, vi har i 
gildebevægelsen:  

 én gang gildebror, altid gildebror. 

 Æret være Henny’s minde. 

 Hanne Thusgaard Hansen 

 GM 
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Mindeord 

Ingelise Gøthgen døde den 3. januar 2018. – Ingelise blev 81 år. 

Ingelise blev optaget i 12. gilde, og hun opnåede at være 
gildebror i knap 40 år. 

Igennem alle årene lagde hun stor vægt på selve spejderideen. – 
Ingelise deltog gerne i gildets arrangementer og opgaver. – I de 
seneste år, hvor kræfterne ikke mere rakte, ville hun også gerne 
være med i vores kreds, da hun satte stor pris på det 
kammeratlige samvær. 

Ingelise havde sine egne meninger og holdninger, og mange 
gange kunne hun måske misforstås, men jeg ved, hun ville os 
alle det godt. 

De sidste år var ikke så rare for Ingelise, da hun efter et fald i sin 
lejlighed kom på aflastning i Fjordparkens plejeboliger i Hals. 

Kort før sin død fik hun en sikker og hyggelig plejebolig på Thulebakken, og vi undte 
hende, at hun kunne få en god tid i selskab med andre beboere. 

Nytårsaftensdag havde Ingelise indtalt en hilsen på telefonsvareren. Hun beskrev selv 
2017 som et drøjt år for hende, hvor hun havde været gennem mange besværligheder. – 
Hun var dog optimistisk og glædede sig til, at hun tildels igen kunne være med i vores 
fællesskab og gildelivet. 

Hun sluttede med at ønske os alle et godt nytår og en god Nytårsgildehal. 

Vi sagde farvel til Ingelise Gøthgen den 6. januar ved en meget fin og nærværende 
bisættelse fra Gistrup Kirke. 

Æret være Ingelises minde. 

Anna-Marie Pedersen    

Gildemester i 12. Sct. Georgs Gilde 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  22.01.2018 

 
Adresseændring: 

5. gilde 
Bent Møller 

Jævnstrømmen 9, 1., lejl. 7 
9240 Nibe 

 
E-mail ændring: 

11. gilde 
Annette Gjørtz Bloch 

englegaarden@godmail.dk 
 
 

Dødsfald 
 

5. gilde 
Gert Lassen 
20.01.2017 

 
11. gilde 

Henny Brandt 
16.12.2017 

 
12. gilde 

Ingelise Gøthgen 
03.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:englegaarden@godmail.dk
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 31. december 2017 

Gilde Sidste 
kvartal Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 21 16 5 0 21 
2. 19 10 9 0 19 
5. 16 10 6 0 16 
6. 28 13 15 0 28 
7. 16 5 11 0 16 
8. 25 6 19 0 25 
9. 24 14 8 2 23 
10. 31 20 10 0 31 
11. 28 16 10 1 27 
12. 19 7 12 0 19 

I alt 227 117 105 3 225 
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Fødselsdage i februar: 

Dato:                                   Gilde: 

 
01. Inga Berg   12 
05. Helge Nielsen  7. 
06. Ruth Christensen  10.  
07. Leo Nielsen   10. 
08. Janne Voss Hansen  10. 
12. Ingrid By    6. 
14. Lilly Olesen  6. 
15. Per Sander   5. 
15. Anny Bramsen  9. 
19. Connie Væver, 60 år  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Arrangementer i februar 

Dato:  Gilde: 

 
07. Væbnerforberedelse II     STG 
08. Gildemøde  8. 
08. Firmabesøg  Fjerritslevgildet 
15. Væbnerforberedelse III     STG 
15. Fællesmøde på Trekanten 
22. Arbejdsmøde    12.  
26. Kulturlauget 
28. Sangerlauget 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilæum: 

24. februar 
Poul Berg Nielsen, 5. gilde, 60 år 
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

 
 
 

Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

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

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

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

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Stadsgildekansler: 
Lis Andersen, 

Dronningensgade 7,st. 
9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446. 

e-mail: : lunen1945@gmail.com 
 

Distriktets Internationale Sekr. 
Pt. Ubesat. 

 
Distriktets Uddannelsessekretær 

Annie Sperling 
Kronosvej 89, 9210 Aalborg 
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 Gildepost,  
nr. 2, marts/april 2018 

Lørdag, den 24. februar 2018 

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

 

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



Sc
t. 

G
eo

rg
s G

ild
er

ne
 i 

A
al

bo
rg

GildepostenGILDEPOSTEN
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
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Nr. 7 november 2016 69. årgang
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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