Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Gildeposten

Nr. 7

november 2018

71. årgang

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

Nu har vi altså JUL igen, det lar´ sig ikke nægte………….
Igen i år vil 11. Sct. Georgs Gilde, Aalborg hjertens gerne byde velkommen til vort
traditionsrige JULEMARKED i

Aalborg Kloster
lørdag den 24. november fra kl. 10.00 til 15.30
JULESTEMNING SOM I GAMLE DAGE
. I klostrets smukke Refektorium finder du TOMBOLA for både børn og voksne.
Bod med MUNDGODT, JULEDEKORATIONER og HÅNDARBEJDS lækkerier.
Den populære bod med hjemmestrikkede NISSER er naturligvis også med i år.
Der er lodtrækning om det altid flot dækkede JULEBORD.
Lad os kræse for Jer i vores hyggelige CAFÈ med GLØGG og ÆBLESKIVER i den
gamle smukke Priorstue.
Der er RUNDVISNING i KLOSTERET kl. 11.00 – 12.30 – 14.15 (kl.12.30 også på engelsk)

På gensyn til JULEHYGGE lørdag 24.11.2018
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2. SCT. GEORGS GILDE
AALBORG
afholder

i
HUSET Hasserisgade
Søndag den 25. november 2018
kl. 11.00 – 16.00
Vi har mange flotte gevinster, og der sælges lodder á 10 kr. med gevinst på hvert 2. lod.
I lighed med tidligere år går vores overskud også i år til humanitært hjælpearbejde i det
nære område.

Tidligere års overskud er gået til:
Kirkens Korshær, Danske Hospitalsklovne
KAMILLUS – støtteforening for KamillianerGårdens Hospice
”Cafe Parasollen”, ”Baglandet”,
Midtby-sjakket, La Vida, TUBA, Broen
og Team Tvilling
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Ordensregler for Gildeborgen.
"Der er kommet flere klager over, bl.a. hvordan køkkenet er efterladt efter arrangementer,
især manglende tømning af affaldsspandene, både i køkkenet og på toiletterne.
De gældende regler for Gildeborgen bedes overholdt, jævnfør Ordensregler anført
nedenfor:"
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Nyt fra Gilderne

Andespil
Til andespillet i torsdags deltog 69 gildebrødre med familie og bekendte.
Der var – som tidligere år – mange fine gevinster til de forskellige spil, så der var mange,
der gik hjem med noget under armen.
Vi vil gerne takke for
den store deltagelse,
det var rigtigt dejligt.
7. og 12. Gilde
Klar til Banko

2. Gilde
Gildemøde September
Mandag den 24 september. Vi havde besøg af Randi Holm (11.gilde) og Annette Leth, der
kom og fortalte om det nye Sygehus ude i Aalborg Øst.
De er begge to ansatte under projektgruppen der har til opgave, at få det store byggeri på
benene, det er noget af et projekt, nok skal der være et antal bygninger der skal op at stå,
men så kommer der senere hele det sæt op med, at fylde bygningerne med inventar og al
form for instrumenter.
Spændende at høre om det, og vi fik set billeder og tegninger på overheat, før eller senere
kommer de fleste mennesker i Aalborg og omegn i berøring med hospitalsvæsenet, det er
ikke sikkert det vil være som patient. men måske skal man til undersøgelse, eller bare som
besøgende.
Vi så også den film der var lavet, da der var åbent hus, en god ide at vise det frem man er
i gang med, der kommer et åbent hus igen, og så vil det være spændende at komme og
se hvor langt man er kommet, for det er meningen at begynde at tage hospitalet i brug om
et par år.
Denne aften havde vi også besøg af Flemming Markussen og Poul Petersen Bach 7.gilde,
de kom bl.a for at sælge ”Andele” i forbindelse med Gåse- og Andespillet den 25.oktober.
Der var pænt afsætning af lodder.
Ulla Væver gildemester
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5. Gilde

Til vor gildehal den 24. oktober 2018 skulle vi fejre endnu en af vore 50 års jubilarer nemlig Bo Essenbæk, der var startet i gildebevægelsen som 27 årig.
Sangen "Lev dit liv...... " startede gildehallen. I gildemestertalen talte Per Sander om, at
Det Danske Spejderkorps i øjeblikket sælger ud af deres arvesølv - de vil sælge mange af
deres hytter og har opsagt lejemålet for Spejdermuseet på Holmen.
Efter sangen "Congratulations To Someone" sunget af Louis Armstrong blev Bo hyldet først af Stadsgildemester Flemming Hansen - derefter af Per Sander, der overrakte gildets
gave til Bo.
5. min. Sct. Georg var lagt i hænderne på jubilaren. Der fortalte, at han ikke ønskede at
blive en sur gammel mand, men ville se de lyse sider i hverdagen og i livet - og gav
eksempler på lyspunkter i tilværelsen.
Gildehallen sluttede med en nyindspilning af Aalborg Kolonnes gamle kolonnesang indsunget af gildernes sangerlaug i oktober 2018 - en sang som mange kunne
synge/nynne med på.
Eftergildehallen var lagt i hænderne på Mogens Bo Knudsen, der med myndig hånd
ledede os gennem suppe, steg, sange og taler. Efter middagen var Bo sponsor ved
kransekage og cognac til kaffen.
Det var en rigtig dejlig efterårsgildehal, hvor vi hyggede os, og hvor ingen havde travlt med
at komme hjem.
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8. Gilde 60 år

Den 14. maj 2018 var det præcist 60 år siden, at 8 Sct.
Georgsgilde blev oprettet.
Selve dagen blev markeret ved at gildemestrene fra de
andre gilder var inviteret med til et
fødselsdagsgildemøde.
Men ingen jubilæum uden fest. Derfor nedsattes et
festudvalg ledet af Per Jacobsen, som mundede ud i en
festlig aften med damerne i vandrehjemmets festsal den
26. maj.
Det var dog lidt af en broget skare, der mødte frem. Én
havde mistet et ben en anden sit øje og en tredje gik med rollator.
Men 8. Gilde er still going strong trods
nogle små skavanker og humøret var
højt hos alle. Efter velkomstdrinken på
terrassen med en skøn udsigt over
Limfjorden, en dejlig sommer
eftermiddag, gik vi til bords.
Gildemester Hugo bød velkommen og
Per præsenterede aftenens
Toastmaster, Gunny fra 9. Gilde, som
ledede aftens forløb dygtigt og muntert.
Efter forretten holdt Henning Toftild en
smuk og underfundig tale for vore
damer. Efter hovedretten var der underholdning af Marna, der først gav nogle revynumre
og senere gav den som dronning i fin dress. Fint show.
Efter desserten sluttede aftenen af med musik underholdning af Dyveke, et tremands
orkester, som spillede og sang numre fra en svunden tid. Til midnat sluttede festen og vi
gik hjem en god oplevelse rigere.
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9. Gilde.
Ved septembergildehallen den 13. september talte G.M. Gunny Kongsted om, hvor meget
hun holder af at cykle og gå ude i naturen og om, hvor mange små ting hun lægger mærke
til. Hun går også tit og synger en af de mange smukke sange som passer til årstiden. F.
eks. Holger Drachmannns dejlige majsang: Se det summer af sol over engen. Vi fik fortalt
om Drachmanns liv med digtning, maleri og hans ægteskaber. Som barn holdt Gunny i
mange år ferie sammen med sin familie i Skive. Hvor Karup Å slynger sig smukt i
landskabet, står en meget stor kampesten, hvor første vers af Jeppe Aakjærs sang fra
Rugens sange er gengivet: Jeg lægger mig i læet her ved storrugens rod, Jeg lytter og jeg
lytter, til det synger i mit blod. Den hvide rug, den blide rug, som mod min tinding slår. Det
er som tusind klokker små som sølvtangenter slår. Dette vers lærte hun udenad som 4-5
årig, og det har fulgt hende siden. Også Jeppe Aakjærs liv, forfatterskab og hans tid på
gården” Jenle” i Salling fortalte Gunny for os. En af de sommersange Gunny også holder
meget af er Piet Heins: Hver gang en sommer igen kommer dragende, dvælende, farende
hen, er det som kom man i dybet af dagene hjem til sin hjemegn igen. Piet Hein var et
multitalent. Han var både digter, forfatter, opfinder og matematiker. Han brugte
pseudonymer som Kumbel og notorius Jubelco. Vi kender alle Kumbels Gruk. De er
oversat til mere end 20 sprog. Han har udgivet 60 bøger, og er også kendt for
superelipsen og superægget. Hen på sommeren når vi til høsten, og her kommer den
lystige sang: Marken er mejet ind i billedet. Den er skrevet af Mads Hansen, som var
landmand i Vester Skerninge på Fyn. Han beskæftigede sig med musik og skriveri, når
han kunne holde fri fra landbruget. Han stiftede en foredragsforening, en læseforening, en
folkehøjskole og en sangforening. Mads Hansen var patriot og tabet af Sønderjylland i
1864 gik ham meget nær. I 1866 udgav han sange, der i løbet af 3 år udkom i 5 oplag.
Heri var blandt andet sangen: Til våben brødre, tag bøssen fat. Af andre sange kan
nævnes: Nu har vi jul igen. Hvilken sang passer vel bedre til nu end: Septembers himmel
er så blå? Alex Graff skrev denne smukke tekst i 1949. Han var forfatter og lektor,
cand.mag. i dansk og tysk og var ansat ved Randers Statsskole indtil 1946, hvor han
flyttede til Aurehøj Statsgymnasium. Alex Graff var oversætter af både tysk, græsk og
svensk litteratur og var ophavsmand til den danske tekst til Santa Lucia Sangen: Nu bæres
lyset ind. En meget interessant og lærerig gildemestertale Gunny holdt for os.
Hanne Scheving holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun talte om tiden:
Tiden er et sært begreb, som ej forklares kan.
Men den sætter sine spor. Vi ældes siger man.
Det er li' så sikkert som, at sommer følger vår.
Al naturens farvepragt i vinteren forgår.
Tid hvor blev du af? Kunne vi blot ta' kun et øjeblik og stille tiden fra.
Hanne fortalte om en tur til Horsens, hvor hun besøgte industrimuseet og så lejligheder fra
de gamle dage i 50'erne til 70'erne med brændekomfurer, sortnistrede gasapparater og
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høkasser. Toværelseslejligheder med blytunge dyner og olmerdugsbetræk. Vore mødre og
bedstemødre var hjemmegående husmødre og havde en arbejdsdag fra kl. 7 til midnat. Er
vi kommet videre? Hanne og mange af os kvinder stod for det meste i hjemmet i mange år,
selv om vi var udearbejdende. Hun tror, at det navnlig er vore børn der er kommet videre
med ligestillingen. Efter flytningen til deres nye bolig i et andelsboligselskab har Hanne og
Jørgen fundet sig godt tilrette med gode naboer. Det er et godt netværk og giver god
livskvalitet.
Du går ikke i stå af at blive gammel, men du bliver gammel af at gå i stå.
Ved den hyggelige eftergildehal solgte Lars Roost fra 7. Gilde lodder til årets andespil.
Næste arrangement i 9. Gilde er novembergildehal den 12. november.

11. Gilde
Onsdag den 10.oktober havde 11.gilde inviteret demensvejleder Britta Pedersen til at
fortælle os, om

”Livet med demens”.
Britta indledte med at definere demens, idet demens er en fællesbetegnelse for en række
sygdomme i hjernen, der er kendetegnet ved:
•
•
•

svigtende intellektuel funktion
svigt af følelsesmæssig kontrol
svigtende funktionsevne i forhold til dagliglivets funktioner

Demens kan opstå som følge af:
•
•
•
•

degenerative forandringer(eks. Alzheimer)
nedsat blodforsyning til hjernen
følgetilstand til anden sygdom eller skade
blandingsformer

Alzheimer er den hyppigste demensform og udgør ca.60 % af alle tilfælde.
Sygdommen skyldes aflejring af 2 forskellige proteiner i hjernen, der lægger sig mellem
hjernecellerne. Det første der rammes er hukommelsen, senere sker der ofte ændringer i
personens følelsesliv, i temperament og personlighed!
Den ramte person kan også rammes af vrangforestillinger, se ting der ikke er der. Bliver
nemt afledt og kan have svært ved at følge med i en samtale.
En del mister også evnen til kende bogstaver og tal, hvorved evnen til at læse og skrive
forsvinder. Det medfører også, at man heller ikke selv kan styre sine penge, men gerne
overlader tegnebogen, til andre, der så selv kan tage!
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Frontallapsdemens var en anden af demens form, Britta omtalte. Den opstår ofte efter en
sygdom i hjernen eks. en eller flere blodpropper. Herved ødelægges dele af hjernen, mens
andre dele stadig fungerer.
Den ramte får ofte svært ved at skabe overblik, være målrettet eller planlægge.
Ofte kan det eks. gå ud over de gode manerer, så personen siger højt, hvad han/hun
tænker om andre mennesker, være ret hæmningsløse i deres optræden.
Mange med frontallapsdemens kæmper for at holde på deres værdighed, deres værdier
og deres ligevægt. Det er jo ikke en sygdom, der kan ses, personer oplever selv, at
identiteten smuldrer og de kæmper for at bevare den. Det kan være nødvendigt at sætte
klare grænser for dem.
Britta fortalte også om det arbejde der gøres for at hjælpe demensramte. Der er i dag
f.eks. demenscafeer, hvor pårørende kan deltage, eller den demente kan deltage alene.
Der afholdes også sangaftener, hvor der synges nogle af de gamle sange, de demente
kender fra deres barndom. En nyskabelse er danse eftermiddage, som mange demente
sætter stor pris på.
Efter Brittas foredrag var der kaffe og senere adgang til at stille spørgsmål.
Tak til 1.gruppe for en dejlig og lærerig aften!

12. Gilde
25. oktober holdt 7.gilde og 12. gilde
andespil og amerikansk lotteri. Et
hyggeligt samvær hvor ca. 69
gildebrødre og familiemedlemmer
deltog. Mange var heldige at kunne
drage hjem med fine gevinster.
28. oktober var 12. gilde igen i
gildeborgen for at fejre 41. års
fødselsdagsgildehal. Det blev en
dejlig aften, hvor fire gæster deltog.
Anna-Marie´s gildemestertale var, som hun sagde delvis genbrug af Robert Madsens
kloge og gode ord, det var kun dejligt at få genopfrisket, hans tanker om gildebevægelsen,
blandt andet tanker omkring fornyelse. Robert ville helt sikkert have glædet sig over den
store tilvækst, der er i tiden, med tilgang af børn i spejderbevægelsen .
Birthe Nielsen holdt 5 min. Sct. Georg med tanker omkring ”TID” og nyde de ”NUER” der
måtte komme, og nyde det blot at ”VÆRE”
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Efter gildehallen kunne vi sætte os til et veldækket bord, med lækker mad og dejlige
sange.
Stort TAK til 1. Gruppe for et fint traktement.
Næste møde er det traditionelle JULEMØDE den 11.december.

Kulturlauget
Tirsdag 25. september drog en stor flok forventningsfulde medlemmer af Kulturlauget op til
Vendsyssel Teater.
Vi skulle se ”Det tabte Land”, som er et musikalsk drømmespil bygget over maleren Poul
Anker Bech `s liv. Stykket har Vendsyssel Teater sat op i anledning af Hjørrings 775 års
købstadsjubilæum, det har fået en fantastisk god kritik med mange stjerner.
Det handlede bl. a. om hans savn efter sin afdøde hustru og hans kamp med sig selv for at
skabe sine billeder.
Ligeledes syntes han aldrig selv, at han i hovedstaden blev anerkendt og mente, de blot
betragtede ham som en provinsmaler.
Vi i Nordjylland kan jo heldigvis stadig glæde os over hans kunst mange steder.
Vigtige datoer i Kulturlauget:
21/11, 18/12

Kulturlauget
Kulturlaugets arrangement i oktober var et besøg i Zoologisk Have. Vejret stod på lidt regn
og blæst, men vi var alle godt forberedt til den 2 timers tur med guide rundt i haven.
Vores søde guide Pia, der er biolog og
arbejder i Zoo, mødte os ved den store
bjørnefigur ved indgangen. Pia førte os
rundt i haven og fortalte meget levende og
engageret om dyrene og deres forhold.
Der er store planer om udvidelse og noget
af det, der først kommer til at ske, er at
lave et nyt hjem til aberne, hvor de
forskellige arter skal samles.
Der er også planer om at få flere
forskellige dyr fra de nordiske lande til
haven. Det var så dejligt at høre, hvordan
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dyrenes velfærd hele tiden er i fokus. I modsætning til f. eks. i Tyskland, hvor dyrene
nærmest skal leve til de segner, har man her den holdning, at ingen dyr skal lide, så hvis
de ikke kan helbredes, bliver de aflivet.
Hvis et stort dyr f. eks en løve bliver aflivet bliver dens skind gemt, hjerne og hjerte sendt
til forskning, så det også kommer forskningen af mennesker til gode.
I Aalborg Zoo er der blevet ansat en avlskoordinator, hvis opgave er ikke alene i Danmark
men i hele verden er genetisk at sørge for, at når der bliver byttet rundt på dyrene i alle de
forskellige have, at dyrene havner de rigtige steder, og der bliver gjort meget for at
forhindre indavl.
Ligeledes gør man i Aalborg meget ud af at beskytte de truede dyrearter.
Aalborg Zoo er det eneste sted man kan opleve de afrikanske elefanter.
Vi sluttede den spændende rundtur med et besøg i skoletjenesten, hvor vi så alle de
smukke skind, en flot stødtand og fik lov at røre ved en levende slange.
Laugsmester Helle sluttede af med at sige Pia mange tak for en fantastisk tur rundt i
haven. Vi synes alle, det havde været en stor oplevelse.

Richardt Raetzels Mindefond 2018.
Læge Richardt Raetzels Mindefond har den 7. oktober – datoen for
clearingmordet på læge Richardt Raetzel uddelt to legater på hver
kr. 4.000 til henholdsvis Johan Rantzau Gruppe og Sæbygaard
Gruppe.
Legatet til Johan Rantzau Gruppe gives som påskønnelse for det
stærke og målbevidste spejderarbejde, som på alle planer og på
trods af øvrige udfordringer i lokalområdet udføres af gruppen med
henblik på inddragelse af børn og unge i spejderlivets fællesskab.
Sæbygaard Gruppe modtager legatet som påskønnelse for den store indsats, der gennem
mange årtier og på grundlag af de grundlæggende principper for spejderbevægelsen er
udvist for fortsat at udvikle, styrke og udbrede kendskabet til spejderne i lokalområdet til
gavn for børn og unge i Sæby.
Richardt Raetzels Mindefond
Kaj Palsgaard Andersen
8. Gilde
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Udtrukne andele 2018:
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Medlemsrapport.

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pr. 31.10.2018
Udmeldelse:
1. gilde
Jørgen Scheving
Pr. 30.09.2018
Adresseændring:
12. gilde
Inga Berg
Stationsmestervej 96 st.tv.
9200 Aalborg SV
Tlf.nr ændring:
11. gilde
Inga Landbo
2982 3044
Fastnettlf. udgået.
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Medlemsstatus

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Pr. 30. september 2018
Gilde
Stadsgilde
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
I alt

Sidste
kvartal
(4)
17
18
15
28
16
25
22
29
28
18
216

Riddere
11
9
10
13
5
6
14
18
16
6
108

Væbnere
5
8
5
15
11
17
8
12
9
12
102

Svende

I alt

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

(4)
16
17
15
28
16
23
22
30
27
18
212
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Fødselsdage i november:
Dato:
Gilde:
03. Signe Vinther Nygaard,70 år
6.
06. Søren Boelsmand
8.
07. Hanne Lundgren, 85 år
6.
07. Birthe Nielsen
12.
10. Finn Christensen
6.
11. Claus Meyer
8.
13. Niels Erik Franck
8.
17. Søren Egholm Sørensen
8.
18. Lars Peder Roost
7.
18. Kaj Palsgaard Andersen
8.
20. Kamma Jensen
9.
24. Rita Lykke Ekstrand
12.
25. Hanne Dam
2.
26. Margit Kammer
6.
28. Margit Kjær Nielsen
10.
30. Aage Schmidt Pedersen
10.

Arrangementer i november:
Dato:

Gilde:

04. Indsamling til Dansk Flygtninge Hjælp
05. Gildemøde
10.
06. Gildehal
11.
07. Sangerlauget
08. Gildemøde
8.
08. Gildemøde
Fjerritslevgildet
12. Gildehal
9.
13. Gildemøde
5.
14. Gildehal
1.
15. Stadsgilderådsmøde
SGL
19. Gildemøde
6.
20. Gildemøde,
2.
21. Kulturlauget
24. Julemarked i Klosteret
11.
27. Gildehal
7.
28. Sangerlauget
29. Fredslyset, Honørkajen

HUSK:
Indbydelser til Gildernes kommende
arrangementer kan ses på Aalborg
Gildernes hjemmeside
http://www.sct-georg-aalborg.dk/

Jubilæum
10. november, 25 år
Elsebeth Korsbæk, 9. Gilde
17. november, 25 år
Finn Bramsen, 1. Gilde
17. november, 25 år
Ove Olesen, 1. Gilde

Til lykke til alle
jubilarer og fødselarer
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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

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

Distriktets Internationale Sekr.
Pt. Ubesat.

Facebook:
Gildebrødre i Aalborg
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Distriktets Uddannelsessekretær
Annie Sperling
Kronosvej 89, 9210 Aalborg
e-mail: annie@sperlings.dk

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. 8, december/januar 2018/2019
Onsdag, den 28. november 2018
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• Telefon 98 31
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Når man har hjertet med i produktionen
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