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

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

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

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

Telefon 9812 0204

smykke-form
Bispensgade 8, 9000 Aalborg

Telefon 9813 1232

Nørresundby Guld
Brotorvet 1, 9400 Nørresundby

Telefon 9817 2745

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

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

1. og 9. Gilde arrangerer Bilrally for ALLE gildebrødre 
med familie, venner og bekendte 

Søndag den 6. maj 2018 
 

 

 

 

 

 

Vi starter kl. 09.30 på Kystvejen for enden af Bøgildsmindevej i Nørresundby. 

Her udleveres startkort m.v.  

Løbet går nu ad hyggelige veje rundt i den sydlige del af Østvendsyssel, hvor der 
undervejs skal løses forskellige opgaver.  

Turens længde er ca. 100 km. Pris pr. deltager ca. kr. 50,00. 

Medbring alt hvad I har af navigationsudstyr, kort, kompas, kuglepen og GPS. 
Kørselsvejledning udleveres. 

Husk også picnickurv og drikkevarer til formiddagshvil og frokost. 

Vi slutter af med præmieoverrækkelse til den vindende bil. Oplysning om sted for 
afslutning og præmieoverrækkelse vil blive oplyst ved løbets start. 

Tilmelding senest torsdag den 26. april 2018 til Bente Holmbach på e-mail 
benteholmbach@gmail.com eller tlf. 2082 8619. 

Ved tilmelding skal oplyses følgende: Antal deltagere (navne) og antal biler, et 
mobilnummer og evt. ledige pladser i bilen. 

 

Med gilde-bil-rally-hilsen 

1. og 9. gilde 

 

 
  

 

mailto:benteholmbach@gmail.com
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Fødselsdagsinvitation 
 

Kære alle i 2. gilde samt Aalborg Stadsgilde. 

 

I inviteres hermed til 75 års fødselsdagsfest den 6. juni 2018.  

 

Festprogram: kl. 13.00 – 15.00 Reception i Gildeborgen 

 kl. 15.30 – 16.30 Åben Gildehal 

 kl. 19.30 – Festmiddag på Textura ved Gåsepigen  

 Velkomstdrink og 

 middag bestående af 3 retter incl. vine. 

Egenbetaling for festmiddagen kr.   200,-  

Mange gildehilsner 

Gildeledelsen  og 

1. gruppe: Bente, Ditte, Eddy, Else, Hanne og Mona 

BEMÆRK: 

Tilmelding til festmiddag til Rita Koch på telefon: 3122 3912 senest mandag den 28. 
5. 2018 
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VESTERHAVSMARCH 
SØNDAG DEN 8. JULI 2018 

 
Marchen starter kl 9.00 og slutter kl 16.00 

 
Vi går i år til fordel for 

Lykkeliga og Skyggebørn Aalborg afdeling  
Derudover 

donerer vi penge til et lejrprojekt for raske søskende til 
psykisk syge børn og til KFUM spejderne i Saltum 

 
Der er 5 stationer, der skal bemandes, nemlig 
 

Blokhus – Midtvejs – Kettrup – Grønhøj - Løkken 
 
Vi har brug for din hjælp, både lørdag og søndag. Du kan melde dig til en eller begge 
dage, og i det antal timer og på de tidspunkter, som passer dig bedst – men vi har 
brug for din hjælp. 
 
Du kan melde dig til Vesterhavsmarchkomiteen: 
 
Formand Finn Bramsen – mobil 2072 7759 – mail: f.bramsen@youmail.dk 
Kasserer Annie Sperling – mobil 7522 4033 – mail: annie@sperlings.dk 
Sekretær Hanne Thusgaard Hansen – mobil 6165 9564 - 

mail: hanne.thusgaard@hotmail.com 
 

eller til Stationslederne: 
 
Løkken – Bent Uggerly – tlf  9879 0027 – mail bu@uggerly.dk 
Kettrup – Claus Hansen – mobil 2920 7291 – mail fam.hansen23@gmail.com 
Grønhøj – John Pedersen – mobil 4068 3222 – mail anna-marie@post.tele.dk 
Midtvejs – Søren Aagaard Petersen– mobil 2338 4346–mail soren.aagaard@privat.dk 
Blokhus – Helge Hoff – mobil 5272 3266 – mailhoff@gvdnet.dk 
gerne senest fredag den 22. juni 2018. 
  
Med Vesterhavsmarchen er vi, udover at tjene penge til Vesterhavsmarchens 
hjælpekasse, også med til at synliggøre Sct georgs Gilderne. 
 
Gå ikke glip af denne dejlige sommertradition på den smukke Vesterhavskyst. 

På Vesterhavskomiteens vegne 
Hanne Thusgaard Hansen 

mailto:f.bramsen@youmail.dk
mailto:annie@sperlings.dk
mailto:hanne.thusgaard@hotmail.com
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   GILDEBORGEN – ET HISTORISK TILBAGEBLIK 
 
Tanken om at Sct. Georgs Gilderne i Aalborg skulle erhverve eget hus opstod i 
begyndelsen af 1950-erne. Siden starten i 1935 havde Aalborggildet og senere 6. gilder 
holdt deres arrangementer forskellige steder i Aalborg, uden noget fast tilholdssted og 
med de ulemper, dette medførte. På den baggrund mente de daværende gildebrødre, at 
det var på tide at få et blivende tilholdssted. Mange forslag var i spil – blandt andet en 
tilbygning til den daværende Spejderborg i Sct. Hans Gade blev forkastet. En ide om at 
bygge et hus uden for byen – Bejsebakken - i ”spejderhusstil” blev ligeledes forkastet. Et 
køb af ejendommen Aagade 23, som tilhørte Arbejdernes Samaritterforbund, blev også 
forkastet.  
 
I 1953, på et ekstraordinært stadsgildeting den 22. januar, blev spørgsmålet om 
bemyndigelse til køb af fast ejendom og anvendelse af Gildefonden hertil behandlet. Med 
36 stemmer for og én som undlod at stemme, besluttedes det, at stadsgildeledelsen og to 
repræsentanter fra hvert gilde blev bemyndiget til ejendomskøb, når 75 % af samtlige af 
udvalgets medlemmer stemte for købet. På samme ekstraordinære stadsgildeting 
behandlede man et forslag om køb af Peder P. Hedegaards villa på Rafns Allé 1.  
 
Det skal nævnes, at Gildefonden var opstået på Aalborggildets fødselsdag i 1940. Det var 
fondens formål at tilvejebringe økonomiske midler til køb af egne lokaler for gildet. Allerede 
ved den første indsamling indkom der 500 kroner fra de ca. 50 gildebrødre – et ganske 
pænt beløb og et tegn på offervilje, når man tænker på tidspunktet. Indsamlingen fortsatte 
i årene fremefter, og i 1954 var fondens formue på 28.000 kroner.  
 
Vejen til eget hus blev lang og trang. Der skulle mange forhandlinger til både med 
sælgeren af Rafns Allé 1 – fru Hedegaard – og internt i gilderne.  
 
På et stadsgildeting den 5. april 1954 blev det vedtaget at købe huset. For at kunne sikre 
købet var det nødvendigt med en kontingentforhøjelse fra 24 kroner årligt til 60 kroner 
årligt - svarende til en forhøjelse på 150 % – som blev vedtaget - dog må det siges ikke 
uden en del modstand. 
 
Der blev nedsat et byggeudvalg, som skulle forestå ombygningen af huset til 
gildebrødrenes formål. Der blev under ombygningsperioden – 1954-1956 - indtaget en del 
væske - 40 kasser (á 50 flasker) øl og sodavand - og ved en opgørelse efter færdigt 
arbejde var der en manko på kun 1 krone og 15 øre.  
 
Gilderne i Aalborg var de første gilder der etablerede eget hus til eget formål. Gildeborgen 
blev indviet den 21. januar 1956. Her omtalte daværende landsgildemester Erik Sjøquist 
(SJØ) i sin indvielsestale Gildeborgen som et ”hjem” og mindede om de forpligtelser af 
økonomisk og ikke mindst åndelige art, det medførte at have eget hus. Han gjorde 
opmærksom på offentlighedens søgelys og håbede, det ville blive et åndens lys og ikke et 
materialistisk lys, der ville blive båret derfra. ”Gildeborgen er udtryk for livskraft og 
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grokraft”, sagde landsgildemesteren,” sørg for, at den bliver brugt som et værksted, og 
ikke som en hyggeklub”.  
 
Ombygningen af Gildeborgen kostede 118.000 kroner, hvortil kom værdien af eget 
arbejde, anslået til 20.000 kroner og gaver eller rabatter på materialer på 10.000 kroner. 
For at hjælpe på Gildeborgens driftsøkonomi kom der et forslag frem om et partial-
obligationslån, dvs. et rentefrit lån, optaget blandt gildebrødrene med sikkerhed i 
ejendommen. Ideen vandt opbakning blandt gildebrødrene fra starten, og i marts 1956 var 
der tegnet partialobligationslån på 14.800 kroner. Efterfølgende købte mange gildebrødre 
obligationer, som efter købet fremstod som en gældspost i stadsgildets regnskab. 
Køberens generøsitet var dog først fuldendt, når obligationen blev tilbageleveret til 
stadsgildets skatmester i kvitteret stand, hvorefter beløbet kunne indtægtsføres som gave 
til stadsgildet, og gælden tilsvarende kunne nedskrives. 
 
Gennem årene har mange betragtet Gildeborgen som deres andet hjem og her er mange 
gode ideer og tanker blevet født og ført til gennemførelse, både til gavn for det omgivende 
samfund og gildebrødrene selv. 
 
Gildeborgen har altså gennem alle årene været samlingsstedet for gilderne i Aalborg og 
med den sidste afstemning om salg af Gildeborgen eller ej ser det ud til at den fortsat skal 
være det sted, hvor ideer fødes og gennemføres, og hvor vi på tværs af gilderne kan 
mødes om det der er fælles for os – GILDELOV og GILDELØFTE.  
 
Jørgen Orlien 
6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 
 
PS. 
Vil man vide mere om Gildeborgen kan jeg henvise til heftet ”Fra Herskabsvilla til 
Gildeborg”, som blev udgiver i forbindelse med Aalborggildernes 50 års jubilæum i 1985. 
 
 

       Hvem ejer Gildeborgen? 

På seneste gildemestermøde blev spørgsmålet ”Hvem ejer Gildeborgen og hvem kan 
stemme om Gildeborgen” rejst, uden spørgsmålet blev besvaret.  

Efter tingbogen ejes Gildeborgen af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg - men hvem er Sct. 
Georgs Gilderne i Aalborg rent juridisk i denne sammenhæng? 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg er en forening af de enkelte gilder i Aalborg. Foreningen 
har - mig bekendt - ikke egen foreningsvedtægt. Gennem tiderne har et af foreningens 
væsentlige formål været, at skabe og opretholde et mødested for gilderne og deres fælles 
aktiviteter. 
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Som konsekvens af manglende foreningsvedtægt hviler Sct. George Gilderne i Aalborg i 
vidt omfang på adgangen til frit at indrette sig som forening, selv om de fleste foreninger 
kendetegnes ved en vedtægt som fastslår formål, hvem der er medlem, hvem der kan 
være medlem, hvorledes et medlem træder ud af foreningen og hvem der udgør ledelsen 
og har beslutningskompetence m.m. 

Retten til frit at indrette sig som forening var også gældende i 1953, da de daværende syv 
gilder gik sammen og erhvervede Gildeborgen. Danmark har som bekendt foreningsfrihed. 
De syv gilder, som dengang udgjorde medlemmerne i Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, 
bemyndigede det daværende stadsgilde til at underskrive skødet på købet af Gildeborgen, 
men ejeren af Gildeborgen var og er Sct. Georgs Gilderne i Aalborg jfr. tingbogens 
ejerforhold.  

Fra bogen ” Fra Herskabsvilla til Gildeborg” gengives følgende fra erhvervelsen i 1953:  

”Forinden var stadsgildet suppleret med to gildebrødre Erik Mollerup og Kaj Ørum Jensen 
bemyndiget af de dengang eksisterende 7 gilder i Aalborg til at indgå aftalen om købet 
minus frasalg af en grund til fru Hedegaard. Købet på disse betingelser blev forelagt som 
en realitet på det ordinære stadsgilderådsmøde den 8. oktober 1953” 

I samme bog gengives ligeledes de syv gilders omfattende ombygninger af Rafns Alle 1. 
Ombygningen stod færdig først i 1956, hele herligheden finansieret af ”Gildefonden”, 
pengeinstitutlån, partialobligationslån og de syv gilders eget arbejde. 

Som det fremgår ovenfor bestod medlemmerne af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg i 1953 af 
de første syv gilder.  

Heraf er to gilder nedlagt uden - det mig bekendt - har givet anledning til stillingtagen til, 
om disse gilder som gyldige medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg havde en eller 
anden andel i foreningens formue. 

Efter købet af Gildeborgen i 1953 er fem nye gilder indtrådt som medlem af Sct. Georgs 
Gilderne i Aalborg. De nye gilders medlemskab må følge af den frie etableringsret for 
foreninger, uden det har medført økonomiske konsekvenser for nye som gamle 
medlemmer. 

Når nye gilder er indtrådt og andre gilder er udtrådt som medlem af Sct. Georgs Gilderne i 
Aalborg uden økonomiske følgevirkninger - må det være udslag af den frie etableringsret. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg har netop ikke egen vedtægt til afklaring af sådanne 
situationer. 

Mange sætter lighedstegn mellem Landsgildets vedtægtsmæssige krav til organiseringen 
af distriktsgilder og enkeltgilder (historisk også stadsgilder) og foreningen Sct. Georgs 
Gilderne I Aalborg, men det holder ikke for en nærmere prøvelse. 

Indtil 1994 var landet inddelt i syv provincialer hvorunder gildebyer med mere en to gilder 
havde pligt til at etablere et stadsgilde til koordinering af aktiviteterne mellem byens gilder.  

Aalborg havde naturligt indtil 1994 etableret Aalborg Stadsgilde.  
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Fra 1994 blev Sct. Georgs Gilderne i Danmark omorganiseret under 22 distriktsgilder. 
Aalborg Distriktsgilde blev etableret og bestod af gilderne i Aalborg, Farsø, Fjerritslev, 
Løgstør og Rold Skov. 

Rold Skov blev ret hurtigt opløst. Af de øvrige gilder er to gilder i Aalborg nedlagt, Farsø 
og Løgstør er fulgt efter. Fjerritslev hænger lige ved. 

Aalborg Distriktsgilde fik i kraft af Landsgildets administrative bestemmelser lov til at bruge 
betegnelsen Aalborg Stadsgilde, ikke at forveksle med det stadsgilde Sct. Georgs Gilderne 
i Danmark nedlagde i 1994. 

I 1953 tegnede det daværende stadsgilde Sct. Georgs Gilderne i Aalborg efter 
bemyndigelse, hvilket er en normal juridisk foreteelse. Aalborg Stadsgilde er nedlagt i 
1994 og der kan ikke sættes lighedstegn mellem foreningen – Sct. Georgs Gilderne i 
Aalborg – og et ikke eksisterende stadsgilde. Tegne eller forpligte Sct. Georgs Gilderne i 
Aalborgs kan et nedlagt stadsgilde ikke. 

Aalborg Distriktsgilde blev etableret i 1994. Ved etableringen i 1994 bestod Aalborg 
Distriktsgilde ikke kun af gilderne i Aalborg. Ene af den grund kan der ikke sættes 
lighedstegn mellem Aalborg Distriktsgilde og Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Aalborg Distriktsgilde kan på denne baggrund ikke tegne og/eller forpligte Sct. Georgs 
Gilderne i Aalborg. Når Aalborg Distriktsgilder derfor på deres årlige distriktsgildeting 
stemmer om emner og spørgsmål vedrørende Gildeborgen, som ejes af foreningen Sct. 
Georgs Gilderne i Aalborg, er det ikke en korrekt fremgangsmåde. Sådanne spørgsmål 
burde henvises til afgørelse på en generalforsamling bestående af medlemmer af Sct. 
Georgs Gilderne i Aalborg, hver med en stemme.  

Efter den fire foreningsret har hvert medlem af en forening en stemme i mangel af 
nedskrevne godkendte vedtægter med andre stemmeregler.   

Sct. Georgs Gilder i Aalborg kan naturligvis bemyndige bestemte personer til at tegne 
og/eller forpligte Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, herunder som i 1953 ved køb af 
Gildeborgen og nu her i 2018 ved belåning og eventuel salg af samme, samt hvorledes 
Gildeborgen skal administreres. 

Besvarelsen af de stillede spørgsmål ” Hvem ejer Gildeborgen og hvem kan stemme om 
Gildeborgen” må derfor være, at det er foreningen bag Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, 
som ejer Gildeborgen og kan stemme om dennes fremtid og belåning m.m. Ejeren er ikke 
det nu nedlagte stadsgilde eller det nuværende distriktsgilde, og disse landsgildebestemte 
organisatoriske enheder kan ikke stemme som om, de var Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.  

Sammenblandingen af Gildeborgens økonomi og distriktets økonomi er ikke og har ikke 
været andet end en administrativ foranstaltning. 

Skattemæssigt er Sct. Georgs Gilderne i Aalborg blevet beskattet som forening omfattet af 
selskabsskattelovens bestemmelser om erhvervsindkomstbeskatning (overskud ved 
udlejning). Rent praktisk er Sct. Georgs Gilderne i Aalborgs selvangivelse indsendt af 
distriktet.  
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Tilsvarende er Gildeborgens merværdiforhold afregnet over distriktsgildet. Dette er 
naturligvis en praktisk foranstaltning, som ikke ændrer på de juridiske ejerforhold til 
Gildeborgen. 

Jeg håber mit indlæg får andre ældre gildebrøde med historisk kendskab til tilblivelsen af 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg på banen. 

Foranstående giver efter min menig anledning til, at der oprettes en ”Vedtægt for 
Aalborg Distriktsgilde som overholder Landsgildets love og bestemmelser samt at 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg  opretter en vedtægt for foreningen , som indeholder 
bestemmelser om administration og økonomi, hvorledes ind- og udtræden af 
foreningen skal foregå, hvorledes afhændelsen af Gildeborgen skal vedtages og 
hvorledes belåning kan finde sted samt hvorledes ledelsen af Gildeborgen vælges 
og hvilken bemyndigelse ledelsen skal udstyres med samt hvorledes medlemmerne 
kan stemme i forskellige situationer. 

                                                            ------------------------------------------------------ 

Man kan rejse spørgsmålet, er Gildeborgen ejet af en fond eller selvejende institution?  

Gildeborgen blev i sin tid erhvervet og ombygget ved hjælp af den opsparing, de 
daværende syv gilder havde samlet i form af ”Gildefonden”, via lånefinansiering og de syv 
gilders eget arbejde. Dette beviser, at Gildeborgen blev erhvervet af de syv gilder, som 
dengang udgjorde medlemmerne i foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg for midler 
tilvejebragt af de selvsamme gilder.  

Fra historien om ”Fra Herskabsville til Gildeborg” anføres, af Gildefonden ikke havde 
nogen form for vedtægt. Ene af den grund var Gildefonden ikke en fond eller selvejende 
institution. Gildefonden er betegnelsen for en fælles opsparing til erhvervelse af egne 
gildelokaler. Gildeborgen er på denne baggrund ikke ejet af en fond eller selvejende 
institution, men af foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, som redegjort for ovenfor. 

En vedtægt for foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg løsrevet fra Aalborg 
Distriktsgilde skaber klarhed over hvem, der kan tegne og forpligte foreningen i fremtiden. 

Kaj Palsgaard Andersen 

8. Gilde 
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Vild mad i Mølleparken 8. april. 
På en af årets 
allerførste 
forårsdage havde ca 
35 taget imod 
invitationen til en tur 
i Mølleparken med 
naturvejleder Esben 
Buch.  

Først var der en 
indsamlingstur med 

særlig fokus på Mølleparkens spiselige, vilde planter som 
ramsløg, stor nælde og skvalderkål. Esben Buch kunne 
få alle deltagere til at lytte, mens han fortalte om, hvad vi 
kunne bruge disse vilde urter til.  Mange af disse urter er 
også lægeurter, skvalderkål f.eks. – på latin aegopodium podagraria - er f.eks. god til at 
kurere urinsyre gigt (podegra), hvis man altså samtidig holder en streng diæt. Hvad 
betyder anemone? Anemone er afledt af det græske ord Anemos, som betyder vind/blæst. 
Hvem viste det?  Esben Buch gav os også 
opskrifter på, hvordan man kunne lave pesto af 
ramsløg, bage brød med mælkebøtteblomster 
samt mange flere gode tips.  
Esben Buch har en utrolig viden om naturen og 
er en fremragende formidler.  

Efter indsamlingsturen i Mølleparken fik vi 
serveret vildlaks røget over bøgeflis på et bål i 
Mølleparken. Det var godt. 
En rigtig god eftermiddag i Mølleparken 
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Nyt fra gilderne. 

Sct. Georgs gildehal  9. april 2018.  
 
Til 2. gildes Sct. Georgs gildehal hørte vi årets Sct. Georgs 
budskab, og vi bekræftede vores gildeløfte.  
Ditte Johnsen havde 25. års gildejubilæum og fik en fin 
vase, hun havde ønsket sig, i gave. 
Til eftergildehallen spiste vi god mad fra vandrehjemmet: 
Fyldte pandekager med blandet salat.   

Vi fejrede Ditte med vin og sang, og samtidig 
fejrede vi også Birthe Agerhus, som havde 
fødselsdag  9. april. 
Anne-Marie var bordleder og ”talte” om det at 
blive gammel: En klog mand har engang sagt: ”At 
blive gammel er ikke andet end en dårlig vane, som travle 
mennesker ikke har tid til at tillægge sig”. Ove Sprogø, 
dansk skuespiller har sagt: "Hvis man ønsker at blive 
gammel, må man finde sig i at leve længe", og Ingrid 
Bergman, svensk skuespiller har sagt ”Alder er som 
at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får 
en langt bedre udsigt". 
Kirsten Sloth holdt en flot tale for Ditte, og 
fortalte om deres operature og gav Ditte opera-
chokolade – noget de altid har med til opera. Rita 

holdt også tale og gav Ditte blomster fra gruppen. 
Anne-Marie sluttede med at citere udtalelser fra 
børn om at være gammel bl.a.: 
”Når man bliver gammel, bliver man stiv som en åre. Det 
hedder åreforkalkning”.  
”Alderdom er noget, der kommer listende, næsten uden at 
man mærker det. Det begynder i ansigtet og fortsætter videre 
nedad”. 
Vi sluttede aftenen med kaffe, te og småkager.  
Alt i alt en dejlig hyggelig aften med godt humør. 
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8. gildes gildeting 13.-3.-2018 

8. gildes gildeting startede som traditionen byder gildetinget med kogt torsk med hele 
"svineriet". 
Helge Hoff blev kåret som dirigent og satte gildetinget i gang. Kaj Palsgaard blev valgt 
som referent. 
Gildemester Hugos beretning blev godkendt 
Skatmester Henrik fik godkendt både regnskaber og næste års budget. 
Gruppelederne aflagde beretning 
Spejderkontakten, der jo er i Grønland, fik Kaj P.A. til at oplæse hans beretning.  
Gim Tage aflagde beretning, der blev godkendt. 
Søren Aa. P. modtog valg til kansler. Søren Egholm modtog valg til skatmester. 
Flagherolden blev genvalgt 
Som gildets webmaster valgte vi Martin, som med stor dygtighed de foregående år har 
bestridt jobbet med. 
De to revisorer Tage V. og Kaj Bent blev genvalgt. Det samme blev de to suppleanter, Karl 
Fryland og Bo Samson. 
Vi havde en længere debat ang. 8. gildes vedtægter, men blev dog enige efter at vi fik 
rettet diverse stavefejl. 

Selvfølgelig var "the never ending story" til debat. 

Kl. 10.30 takkede gildemesteren for rimelig ro og orden. 

SB 

. 

9. Gilde 
 
Den 5. marts fejrede 9. Gilde sin 54 års fødselsdag. 4. gruppe havde inviteret til brunch på 
Aalborg Vandrehjem sammen med vore ægtefæller. Vi havde nogle rigtig hyggelige timer 
med god mad, sange og snak. Planen var så, at vi skulle trave en tur bagefter, men det 
sneede så kraftigt, at det desværre blev opgivet.  
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9. Gilde. 
 
Den 11. april fejrede vi Sct. Georgs gildehal i vort gilde. Gildemester Gunny Kongsted bød 
velkommen til gildehallen og til at forny gildeløftet samt at indsætte vor nye kansler og nye 
skatmester.  
I sin gildemestertale fortalte Gunny nogle forskellige varianter af historien om Sct. Georg 
og dragen: At Georg var søn af en romersk officer der dræbte en drage og reddede 
prinsessen.  
En anden historie fortæller, at Sankt Jørgen var en kristen martyr i Israel og var helgen. 
Han var født i Tyrkiet og officer i kejser Diocletians hær. Han reddede en jomfru eller en 
prinsesse fra en drage. Han er skytshelgen i en del lande. I Danmark er flere kirker viet til 
Sankt Jørgen. Der findes også i mange danske byer et Sankt Jørgens Hospital eller en 
Sankt Jørgens Gård.  
Der findes også en dansk variant af legenden Sct. Jørgen og dragen, nemlig 
Holstebrovarianten: En lindorm (drage) var på farten og kom derved til byen ved Storåen. 
Her fandt den ud af, at broen over Storåen midt i byen var en både passende og behagelig 
bopæl, så her slog den sig ned. Det viste sig hurtigt at være et ubehageligt bysbarn, for 
med stor appetit satte den tænderne i alle som passerede broen og slugte dem, dog først 
efter at have sønderrevet dem. Ingen mænd i byen skulle nyde noget, for en ting er at 
være en dygtig handelsmand eller håndværker, men derfra og til at risikere liv og lemmer 
for en lindorms skyld er der ret langt. Derfor var det en stor lettelse for byens indbyggere, 
den dag en modig rytter kom hertil og gav sig i kamp med lindormen, som det lykkedes 
ham at dræbe. Rytterens navn var Holst og ganske naturligt kom broen efter ham nu til at 
hedde Holstes Bro, senere fik hele byen navnet Holstebro. 
En anden variant fortæller, at der en gang lå en lindorm omkring Holstebro Kirke, og her 
hyggede den sig med at ødelægge mennesker, indtil en ridder en skønne dag kom forbi og 
dræbte den. Derfor skulle ridderen og lindormen være afbildet på tinghusets spir, der nu 
befinder sig på Holstebro Museums udstilling. 
Efter fornyelsen af gildeløftet og oplæsning af årets Sct. Georgs budskab, blev Inger 
Jensen indsat som ny kansler og Marianne Møller som ny skatmester. Gunny takkede de 
afgåede sideposter for et godt samarbejde. 
Vi sluttede aftenen med en meget livlig og hyggelig eftergildehal. 
 
Næste arrangement er Rally sammen med 1. Gilde søndag den 6. maj. 
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10. Gilde 

Afholdt Sct. Georgs Gildehal tirsdag den 10. april.  

Mange gildebrødre var mødt op for bl.a. at overvære 
indsættelsen af ny skatmester og flagherold. 

Edith holdt – som sædvanlig – en flot gildemestertale, 
hvor hun causerede over ordet april. 

Det kom der en interessant og humoristisk 
gildemestertale ud af. 
 
Efter at vi havde hørt årets Sct. Georgs budskab og havde aflagt gildeløftet blev den nye 
kassemester og flagherold indsat. 
Hans Dahl, som i marts kunne fejre sin 95 års fødselsdag, gav i den anledning vin til 
maden. 
Blårævene stod med servering og køkkentjans. 
Næste arrangementer i 10. Gilde: Gåtur 4. maj og udflugt 26. maj. 

 
10. Gilde afholdt garagesalg i Bilka søndag den 15. april 
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11. Gilde 

Sct. Georgs Gildehal 12.april 2018. 

Efter min mening er Sct. Georgs Gildehallen en af de dejligste gildehaller vi har. Denne var 
ikke nogen undtagelse og samtidig lidt speciel, da vi denne aften optog Dorte Jacobsen i 
vort gilde! 

Gildemestertalen bød på et genhør med legenden om Sct. Georg.  

Hanne tilføjede nogle vise ord til legenden og opfordrede os til forsøge at genkende de 
drager vi møder på vores vej, drager, der oftest er forklædte og kræver, at vi ser under 
overfladen for at genkende dem!  

Der tales ofte om, at vi danskere er på vej ind i en livstilskrise, hvor vi kun vil involvere os, 
hvis vi selv får noget ud af det! Hvis det er rigtigt, er der virkelig en stor drage, der skal 
bekæmpes.  

Vi må altid kæmpe for, at det at leve, er at leve for og med andre, at nyde samværet med 
andre, at lære af andre, at involvere os med andre! 

Hanne sluttede med et lille digt, skrevet af: Hedvig Nielsen. 

Det, som betyder noget,                                            
er troskab fra ven til ven,                                         
fra den, som giver af hjertet og kræver intet igen. 

Efter gildemestertalen, var det tid til genopfriskning af vore symbolers betydning, inden 
Annette Gjørtz Bloch læste Sct. Georgs budskabet ! 

I år kom dette fra Sverige og var et dejligt aktuelt og vedkommende budskab! 

Herefter sluttede vi broderkæden og aflagde i fællesskab vort gildeløfte! 

I eftergildehallen, bød vi atter Dorte velkommen med blomster og taler, ligesom vi fejrede 
Gildets næstældste medlem, der netop var fyldt 90 år! 
 

12. Gilde 

 
Torsdag den 5. april holdt vi Sct.Georgs Gildehal. 

Der blev vi budt velkommen med glæden over forårets komme og en fyldt gildehal, da vi 
havde besøg af 10 gildebrødre fra 7.Gilde, samt et ægtepar vendt hjem  fra Norge og en 
søster til en af gildebrødrene. 



19 
 

Det blev en begivenhedsrig og festlig aften, - der var indsættelse af ny skatmester (Jette 
Nielsen), da Rita Ekstrand fratrådte efter 10 år på posten. 

I eftergildehallen holdt Poul Petersen Bach fra 7. gilde en festlig tale til Flemming 
Markussen, som lige havde haft 70 års fødselsdag. 

En festlig aften i fællesskabets tegn, dette var også emnet i Anna- Marie´s GM-tale. 

Det gode fællesskab----der skal to ting til et godt fællesskab, solidaritet indadtil og udadtil 
(Svend Brinkmann, professor i psykologi ) 

Gode fællesskaber kan være familie, nabofællesskab, gildefællesskab - men fællesskaber 
er også steder hvor man må opgive noget af sin personlige frihed, 

og indordne sig, ligesom med kærlighed og tillid kan fællesskaber ikke fremtvinges. 

Fællesskabet må gro, hvis det skal lykkes - Man kan ikke tvinge mennesker ind i 
tillidsfulde relationer, som fællesskabet gerne skal være. 

Men man kan FÆLLES SKABE, og det er vel egentlig det, der er tanken…. 

Venskabet er et godt eksempel på fællesskab. 

En ven interesserer sig for, at det går den anden godt, uanset hvad han selv måtte vinde 
eller tabe derved. 

Vi kan have livslange venskaber. – Det indebærer, at vi er forpligtede på hinanden, uanset 
om vi, som sagt, selv får noget ud af det. 

Det er på en måde at bryde med naturens love, med den brutalitet og noget-for-noget 
tankegang, som hersker i naturen. 

Det siger noget om, hvor vigtigt det er for os at være en del af et fællesskab. 

Vi er noget i kraft af vores fællesskaber, så når vi mister dem, mister vi os selv. 

Til slut et lille digt af Benny Andersen om næstekærlighed (Tilgivelse). 

Kære venner: 

Jeg har to venner – som er uvenner 
Og to uvenner – som er venner. 
Min ene ven er ven med min anden uven. 
Min anden ven er uven med min anden uvens ven. 
Det er svært at holde rede på, hvem man skal passe på ikke at sige hvad til! 
En forsoning ville forenkle forholdet betydeligt. 
Så jeg går stærkt ind for at vende den anden kind til. 
Jeg overvejer kraftigt at slå en streg over det hele – trække kinderne til mig og 
begynde på en frisk! 
Den store deltagelse i gildehallen gav selvsagt trængsel omkring højsædet, da vi skulle 
bekræfte vores gildeløfte. 

Næste gildemøde bliver forårsvandring den 24.maj, ser frem til dejligt forårsvejr. 
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4. Gruppe – 2017-2018 
 
 

 
Fællesgildemøde i 2018 

 
Dateret: 06-03-2018 
 
I Stadsgilde regi har man opfordret til, at der arrangeres fælles gilde arrangementer en 
gang om året. 
 
I år var det blevet 8. Gildets tur til at arrangerer. Det var endvidere overgivet til 4. gruppe. 
 
Vi havde fået lov til at brygge videre på et oplæg startet af 10. gilde med et foredrag af 
Peter Mouritzen. 
Af hensyn til arrangementet størrelse valgte vi Trekanten i Aalborg øst. Det var et godt 
valg. Der var masser af plads og maden var god til en rimelig pris. Det var okse småkød 
indbagt i kartoffelmos. Til kaffen var der hjemmebagte småkager. Ved selv at stille borde 
og stole op og at bruge Martins egen PC, så kunne vi holde udgifterne nede, så det 
svarede til entreen. 51 gildebrødre/søstre var mødt op for at deltage i foredraget. 
 
For selve foredraget stod tidligere restauratør Peter Mouritzen, Papagøjehaven. 
Emnet var om Erik Scavenius, minister under anden verdenskrig. Peter var meget villig til 
at tage en diskussion om hans rolle og eftermæle. 
Peter Mouritzen havde sat sig grundigt ind i emnet og holdt halvandet times foredrag med 
spørgsmål fra salen. En meget spændende aften om en kontroversiel politiker. Der var 
mange gode kommentarer og spørgsmål fra salen. Stor tak til Peter Mouritzen for at gør 
os klogere og mere oplyste. 
 
Helge Hoff agerede toastmaster og ledede slagets gang, så man kunne overholde en 
stram tidsplan. 
Der blev sunget et par sange. Helge overrakte foredragsholderen et gavekort til en 
boghandel som tak, så han kan finde nye emner at fordybe sig i.  
 
Stadsgildemester, Flemming Hansen, afsluttede mødet og vi sang, Nu er Jord og Himmel 
stille, hvorefter folk forsigtigt tog afsted i det nyfaldne sne. 
 
/Helge 
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Kulturlauget. 

Den 26. februar kl.19.00 mødtes 19 gildebrødre hos Toftild på Budolfi Plads. 

Vi blev budt velkommen af en veloplagt Lise Toftild og fik en rigtig god gennemgang af de 
forskellige årsager til, at man kan få brug for en paryk. Det er ikke kun i forbindelse med en 
kemokur, at man taber håret. Der kan være sygdomme i hovedbunder der giver 
pletskaldethed, og så er der alle dem der ”bare” taber håret. Samtidig så vi billeder både 
før og efter paryk og fik virkelig syn for sagen, hvor meget en god paryk gør ved folk. Det 
gælder både mænd, kvinder og børn. Vi fik også fortalt, hvor de bliver lavet, og hvordan de 
sidder fast. Midtvejs fik vi serveret kaffe med sødt til og inden vi gik hjem fik vi en lille pose 
med hårprodukter.  
Det var en rigtig god og oplysende aften. 

Kulturlauget 
 

Torsdag den 8 marts var Kulturlauget på besøg I Det 
grønlandske Hus på Vesterbro, hvor Anna Borg tog imod 
os. Før i tiden lå huset i Grønlænderkvarteret, men flyttede 
for to år siden på Vesterbro for at blive mere synlig. 
Anna ta`r sig af information og yder stor hjælp til især de 
unge, der kommer til Danmark. Problemerne er mange 
både socialt og kulturelt, men med stor empati forsøger hun 
at få dem til at indstille sig til det danske samfund. 
Kulturforskellene er enorme.  
I huset her kan de mødes i værestedet ”Tamassa” med 
deres landsmænd, og de kan dyrke husflid, som 
grønlænderne er så dygtige til. 
Meget unge kommer de herned, og en hel del kommer fra 
problemfyldte hjem. I Grønland har 64 % af pigerne været 
ude for seksuelt misbrug og 52 % af drengene. Det er også 
svært for dem at omgås de danske unge, som er vant til at 
snakke meget, de grønlandske er meget tavse og giver kun 
med mimik deres mening til kende. 
Anna gør alt for at hjælpe dem enten ind på et studie eller 
på arbejdsmarkedet. De er heller ikke vant til at modtage 
kollektive beskeder, mange tror kun, at det er til dem, hvis 
de bliver talt direkte til. De unge drenge har det svært, de er 
vant til hjemme at blive betragtet som prinser og ikke til at 
skulle yde en indsats. 
Men Anna gør en kæmpe forskel og gør alt for at hjælpe. Vi fik vist alle flyttet vores 
forståelse for det grønlandske samfund. 
Efter en stor tak til Anna Borg gik vi lidt klogere hjem. 
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Sangerlaugsaften 28. februar 2018 

23 gildebrødre havde trodset vinterkulden og mødte ind til aftenens sangerlaug. 

Mester bød velkommen med et smil på læben og en lille latter i stemmen, for det det skulle 
være en aften med afsked med vinteren og et velkommen til foråret, om end det lader 
vente på sig. Som altid blev indledningen kendingsmelodien og månedens sang.  

Efter en lille indføring i forskellen i den traditionelle årstidstabel og den astronomiske, gik vi 
lettere forvirrede videre til aftenens første sang. 

Vi kom langt omkring, vi hørte om bodsdage, nutidens 
helligdage, om hvordan de havde ændret sig igennem tiden og 
hvorfor de fik de navne de har nu, ex. Store Bededag. 

Foråret i Danmark bliver for alvor markeret når 
Dyrehavsbakken ved Klampenborg åbner, et tilløbsstykke og 
en folkefest. Flere forårssange blev genopfrisket. 

I 1915 fødtes den senere verdenskendte sangerinde Edith Piaf 
i Paris. Hendes svære liv blev fortalt og krydret med sangen 
Milord. Efter Edith Pia var det en naturlig ting at fortælle om 
Dyrehavsbakken og de frodige bakkesangerinder.  Vi sange 
flere af sangene som disse skønne bakkesangerinder fremførte med brask og bram. 

I dag er Bakkens Hvile, som sangerinde pavillonen hedder i dag, ejet af Dot Wessman, 
som er 4. generation af familien Stefansen, der har ejet stedet siden 1936. 

En af de meste kendte bakkesangerinder er vores allesammens Cleo, som blev afløst af 
Inger-Lise Gaarde.  

Denne del af aftenen blev afsluttet med: Køb blomster, køb blomster og den blev ledsaget 
af uddeling af de smukkeste mørkerøde roser.  

Efter kaffepausen kom der flere forårsbebudere over vore læber og aftenen blev afsluttet 
med Good- night ladies. 
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Mindeord 

Robert Madsen døde den 28. februar 2018, Robert blev 86 år.  

10. Sct. Georgs gilde i Aalborg havde glæden af Robert som 
gildebror i næsten 33 år. En lang tid, men kun lidt mere end 
halvdelen af Roberts samlede gildeliv. 

Robert har været spejder i KFUM siden 1944. Og gildebror siden 
1959, Robert blev optaget i Sct. Georgs gildet i Vejle og blev 

væbner i 1961. Siden da har Robert været gildebror i flere gilder. 
Gilderne i Hillerød, Fredensborg, 1. Vejle. 1. Sønderborg, Thisted og 10. Sct. Georgs gilde 
Aalborg fra 1985. Robert var Landsgildemester 1977 – 1983 og blev derpå i 1983 indvalgt 
i verdenskomiteen for Sct. Georgs Gilderne, hvor han 1985-1989 var vice-chairman.  

I 10. Sct. Georgs gilde har Robert varetaget flere poster: Gildemester, Oplysnings udvalg, 
Broderkæden. Endvidere DUS, GIM, medlem af Hjælpefondens bestyrelse og var daglig 
leder af de historiske samlinger. 

Vi havde i 10. gilde både glæde og udbytte af Roberts store viden og store engagement i 
både spejder- og gildebevægelse – Robert var en kapacitet. 

Men trods viden og engagement kunne Robert den kunst, at give plads til os andre og ikke 
at blande sig, hvis ikke han blev spurgt. Vi oplevede ikke nogen belæring fra hans store 
viden og erfaring. Med sit store overblik, vidste Robert, at der var mange måder at løse 
opgaverne på. Og han gav plads til forskelligheden. Og dermed til at gildet også var i 
bevægelse.  

Robert udtrykte beskedent: Vi skal passe på, at vi ikke bliver mere gilde end bevægelse. 

Vi er mange i gildet, som har haft den tryghed, ”at Robert var der”, og har trukket på hans 
viden og erfaring: Var der noget man var usikker på eller i tvivl om, så var det sikre mantra: 
spørg Robert, det ved han og så vidste alle, at var det afgjort. 

Men nogen ting kan kun løses på EN måde, og Robert kunne også hjælpe, når det sad 
fast. En gildehal, ny mester, sommerfugle i maven og ritualbogen foran. Mester havde 
overset en ”banken op” med to slag, gildebrødrene ventede på mester og mester ventede 
på dem. Der var stille i gildehallen, indtil der kom to brag. Det var Robert, der knaldede 
hælen i gulvet – og sendte et venligt smil, som kun højsædet kunne se – og alle rejste sig 
som de skulle – der var ikke mange der opfattede hvad der skete. 

Roberts hjertebarn var Houens Odde spejdercenter ved Kolding Fjord. Og 10. gilde havde 
flere gange fornøjelsen af en gildetur hertil. Robert kunne fortælle om en udvikling fra gule 
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telte og gravede latriner på græsmark og frem til det nuværende topmoderne 
spejdercenter. Og så smittende, at det ikke kun var Robert, der havde glædeslys i øjnene 
over centeret. 

Til slut lidt af det, som vi troede der var alverdens tid til at få sagt.  

Tak for at dele gavmildt ud af viden og erfaring og tak for at have gjort os klogere på 
spejder- og gildeliv.  Tak, at du i din livsmåde også viste, hvilken opførsel, der hænger 
sammen med Gildeloven. 

Vi vil savne dig, og derfor er det godt, at vores sidste minde på gildeplan var mødet den 
24. november 2017, hvor Robert fortalte om sin navnebror Robert Baden-Powell. Den 
aften blev der fortalt historie. 

Og vi sad som tryllebundne i en god time, mens vi var med i Boerkrig, fattige drenge i 
London, Brownsea Island, Oceandamper og verdensjamboree. Vi blev taget med tilbage til 
barndommens spejdermøder, hvor netop en velfortalt historie var fuldt nok til en aftens 
indhold. Og Roberts hjælpemidler: en spejderhat, perler og ord.  

Tak Robert, at vi har haft dig i vores gilde. Vi ved, at du efterlader et stort savn. 

Æret være Roberts minde. 

Edith Mathiassen,  
Gildemester i 10. Sct. Georgs gilde 
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Stadsgildeledelsen      Primo marts 2018 

Vi har i Robert Madsen mistet en gildebror med et stort hjerte – ikke kun for 
gildebevægelsen men også for spejderbevægelsen, hvor Robert var aktiv KFUM 
spejder til sin død. Robert var en aktiv gildebror, og man kunne altid regne med hans 
store hjælpsomhed, f.eks. som dirigent ved rådsmøder eller gildeting. Når dette ikke 
kunne lade sig gøre, var det fordi Robert skulle passe sit job i Bilkas vinafdeling. Min 
kone og jeg vil altid mindes de mange samtaler med Robert i vinafdelingen, hvor vi 
lige kunne nå at vende verdenssituationen.  

Robert blev optaget i Sct. Georgs gilderne i 1959 i Vejle og var gildebror i fem byer, 
inden han blev overført til 10. gilde Aalborg i 1985. 

Inden sin optagelse i Aalborg var Robert gildernes øverste landsrepræsentant som 
landsgildemester fra 1977 – 1983.  

I Aalborg har gilderne draget nytte af Roberts store hjælpsomhed. Han var i en 
periode uddannelsessekretær og var altid villig til at hjælpe med væbnerorientering 
– var formand for hjælpefonden og administrator af de historiske samlinger. 

Vi vil i Stadsgildeledelsen altid huske Robert som en stor inspirator, der altid havde 
plads til at hjælpe. 
Vores varmeste tanker går til Eva og familien i denne svære tid. 
Æret være Roberts minde 
På vegne af Stadsgildeledelsen 
Flemming Hansen 
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Mindeord 

 

Vita Jensen 2.gilde er afgået ved  døden 

Vita J døde den 17.april i en alder af 92 år, hun tilbragte sin sidste tid på Plejehjemmet 
Birkebo. 
Vita J startede som spejder i Fjerritslev trop og senere da hun kom til Aalborg blev det 
Rævekilde trop. 
I 1963 blev  hun optaget i 2.Gilde Aalborg, Vita har i  sin gildetid  varetaget mange 
tillidsposter  i gildet, bl.a. Skatmester – Gildemester –Provincialskatmester og mange flere, 
hun har prøvet det meste,  meget aktiv har Vita altid været, hun ville gerne være med  hvor 
der skete noget. 
Vita`s engagement i 2.gilde har altid  været drivkraften i hendes gildetid –hvem husker ikke 
hendes styring af vores Tombola, da gildet havde  Forårsmarked  i Klosteret. 
Hun var også med på den værste, hun gik rundt i den indre by iklædt et kyllingekostume 
for at reklamere for omtalte marked – og hendes optræden når vi havde Weekend tur til 
Kølhøjhus. 
Jo Vita J har sat sine spor. 
Da Vita blev ridder var en del af hendes svar:  ”Vi skal sørge for, at vi er ordentlige 
mennesker, som andre kan holde ud at omgås. Vi skal være medmennesker, der føler os 
ansvarlige for hinanden. Folk der vil forbedre verden kan med held starte i dens centrum 
og begynde med sig selv. 
Mød altid dit medmenneske med et smil, måske en rask replik og find de lyse sider i 
tiværelsen, og vær ikke bange for at lytte til en, der gerne vil have din hjælp. Og fremfor 
alt, må man som mennesker gøre sin pligt fremfor t kræve sin ret.”  
Ord Vita til fulde levede op til 
 
Vita J hun vil blive savnet 
 
Ære være hendes minde 
Ulla Væver, Gildemester 
2.Sct.Georgs gilde 
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Medlemsrapport. 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
Pr.  30.04.2018 

 
Tlf.nr. ændring 

11. gilde 
Inge Vestergaard 

2177 1882 
Gitte Møller Nielsen 

9838 1519 
Inga Landbo 
2982 3044 

 
Udmeldelse: 

1. gilde 
Henning Nielsen 

Pr. 30.04.2018 
Reinhardt Rasmussen 

Pr. 31.03.2018 
 

Optagelse: 
11. gilde 

Dorte Jacobsen 
Østermarksvej 40 
9400 Nørresundby 

F. 11.10.1955 
Tlf. 2971 6844 

e-mail: dortejac@icloud.com 
Optaget 12.04.2018 

 
Dødsfald 
10.gilde 

Robert Madsen 
28.02.2018 

2. gilde 
Vita Jensen 
16.04.2018 

 
 

mailto:dortejac@icloud.com
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 31. marts 2018 

Gilde Sidste 
kvartal Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 21 15 5 0 20 
2. 19 10 9 0 19 
5. 16 10 5 0 15 
6. 28 13 15 0 28 
7. 16 5 11 0 16 
8. 25 6 19 0 25 
9. 23 14 8 0 22 
10. 31 19 10 1 30 
11. 27 16 10 1 27 
12. 19 6 12 0 18 

I alt 225 114 104 2 220 
 
 

EFTERLYSNING 
Stadsgildet efterlyser en gildebror, som i år vil påtage sig opgaven med at få indgået annonceaftaler til 

Gildeposten. 
Er du interesseret bedes du rette henvendelse til Stadsgildeskatmester Klaus Cordes 

 
 

Serveringshjælp i Gildeborgen 
 

Blårævene 6. Aalborg Top, klan og ledere, vil meget gerne til Canada på sommerlejr til 
deres venskabsgruppe, som også var med på Spejdernes Lejr 2017. 
Egenbetalingen til turen er meget høj, og der for samler de penge ind. 
Derfor tilbyder de serveringshjælp i Gildeborgen. 
Kontakt: 
Frederikke Schou Truesen 
Mail: fredeschou@hotmail.com 
SMS/ring : 51950495 (bedst) 

mailto:fredeschou@hotmail.com
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Fødselsdage i maj: 
Dato:                                         Gilde : 
02.  Jette Dige Møller 11. 
03.  Michael Jensen 8. 
04.  Erik Boel Essenbæk 5. 
05.  Margrethe Hansen, 75 år 12. 
07.  Jens Olaf Moosdorf, 85 år 8. 
07.  Bent Møller 5. 
07.  Bent Uggerly 5. 
08.  Carl Højmark 10. 
09.  Hugo Elmer 8. 
10.  Inger M. Jespersen, 75 år 6. 
12.  Bjarne Nielsen 5. 
13.  Hanne Kristensen 9. 
13.  Johannes Wandsted 7. 
13.  Hanne Jørgensen 12. 
16.  Mogens Christiansen 5. 
18.  Villy Fogh, 75 år 1. 
21.  Jytte Højmark, 70 år 10. 
21.  Laust Dalsgaard 5. 
21.  Gitte Randi Holm 11. 
22.  Mona Asp, 85 år 2. 
22.  Flemming Hansen 1. 
22.  Vibeke Rasmussen 10.. 
24.  Palle Bjørnstrup 5. 
24.  Kaj Bent Hansen 8. 
24.  Doris Christiansen 11. 
24.  Henning Klausen, 85 år 6. 
25.  Arne Andersen, 90 år 5. 
25.  Anne-Lise Mølgaard 10. 
27.  Tage V. Andersen 8. 
27.  Benny Kjær Petersen 2. 
29.  Bente Holmbach 9. 
29.  Ove Olesen 1. 
30.  Gert Larsen, 75 år 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer i maj 
Dato:                                     Gilde:    
02. Stadsgildeting STG 
03. Kulturlauget  
04. Gåtur 10. 
04. Gildemøde 11 
06. Bil Rally 1. og 9 
14. Gildemøde 8. 
15. Gildemøde 7. 
16. Gildemøde 6. 
17. Gildemøde 2. 
17. Gildemøde          Fjerritslevgildet  
22. Gildemøde 5. 
23. Kulturlauget 
24. Forårsvandring 12. 
26. Forårstur 10. 
29. Sangaften               Sangerlauget 
 
 

Nyhed: 
På Aalborg Gildernes hjemmeside 
kan I linket ”Det sker i gilderne” se 
indbydelserne til de enkelte gilders 
arrangementer: 
http://www.sct-georg-aalborg.dk/ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

TIL LYKKE 
til alle fødselarer  

 
 
 

  

http://www.sct-georg-aalborg.dk/
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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. 4. juni/august 2018 

Mandag, den 28. maj 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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