
Fællesgildehal 6. 10. og 12. Gilde 

Mandag den 6. maj mødtes gildebrødre fra 

6. 10. og 12. Sct. Georgs Gilde i Aalborg til 

en Fælles Gildehal i Gildeborgen. Dette var 

et resultat af en ide, som Ingrid S. 

Kristensen 6. gilde, Edith Mathiassen 10. 

gilde og Anna-Marie Pedersen 12. gilde 

havde fået – der skulle afholdes en 3 

generationsfest for MOR, BARN OG 

BARNEBARN. 

37 gildebrødre var samlet og fik en rigtig god 

og hyggelig aften i Gildeborgen. 

Der blev afholdt en fin og festlig Fælles Gildehal med Jørgen Orlien 6. gilde, Annie 

Sperling 10. gilde og Anna-Marie Pedersen 12. gilde ved højsædet.  

Jørgen Orlien holdt en spændende gildemestertalen, hvor han, sammen med Annie 

Sperling og Anna-Marie Pedersen, kort gennemgik spejder- og gildebevægelsens historie 

samt forklaring af Gildehallens symboler. 

En flot 5.min. Sct. Georgs blev afholdt af Jørgen Orlien med overskriften: Fællesskab. 

Hanne Jørgensen 12. gilde læste Gildeloven. 

Flagherold var Camilla Smalby 10. gilde, og Stavherold var Ingelise Back 6. gilde. 

Musikken, der blev brug til gildehallen, var: ”Elisabeth Serenade”, ”Vift stolt på Kodans 

bølge”, ”Gildet er os alle”, ”Du som gi’r os alle liv og gør os glade”, ”Må din vej gå dig i 

møde”, ”Dejlige Dannebrog, du er det flag” og udgangsmusikken var ”The Washington 

Post March”. 

Efter den Fælles Gildehal gik vi ind til de smukt dækkede borde, hvor menuen var:  

Fyldt kyllingebryst m/svampesovs, hvidkålssalat og kartofler, desserten var fløderand 

m/frugt. 

Snakken gik og vores bordleder Preben Nielsen 10. gilde styrede os lystigt igennem mad, 

sang og taler.  Der blev holdt en flot tale om symbolikken ved vores 3 tal af Jørgen Orlien 

og Ingrid S. Kristensen havde et morsomt indlæg om, hvad vi kan og ikke kan. 

Hyggesnakken fortsatte inde i dagligstuen, hvor der blev serveret kaffe, miniflødeboller og 

kransekage.  

 



 

Det blev en rigtig god og hyggelig aften, hvor vi alle på kryds og tværs af gilderne var med 

til at gøre det til en aften, vi vil mindes med glæde langt frem i tiden. 

Aftenen sluttede som sædvanlig med, at vi sang ”Nu er jord og himmel stille”, hvorefter 

Jørgen Orlien sagde tak for i aften og kom godt hjem til os alle. 

Ref. Annette Ankeraa 10.gilde 

  

  

 

 

 
 

 

 


