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Gildeposten

Nr. 3 maj 2019 72. 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 
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”BØRN GROR I NATUR”  
 

VILD MAD I MØLLEPARKEN 
 

Lørdag den 4. maj kl. 13.00 -15.00 
Mødested: Bålpladsen ved den tidligere campingplads, indkørsel fra Faunavej, 9000 
Aalborg 

Turledere:  

Naturvejledere Esben Buch og Ole Henrichsen i 
samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Børne- og familievenlig: X 

OBS: Husk kurv eller bakke til de vilde planter 

Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i 
børnehøjde. Vi byder alle interesserede velkommen til et 
spændende kursus i kunsten at tilberede vild mad over bål 
med vilde urter og råvildt. Først en guidet indsamlingstur, 
hvor du lærer de vilde spiselige vilde planter at kende. 
Ved bålpladsen lærer du at tænde et bål og hvordan de 
vilde planter kan tilberedes til velsmagende vild mad. 
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VESTERHAVSMARCH 
SØNDAG DEN 14. JULI 2019 

Marchen starter kl 9.00 og slutter kl 16.00 
 

Vi går i år bl a til fordel for 
Projekt børn og unge i Jammerbugt og Vesthimmerlands 

kommuner  
Endvidere 

donerer vi penge til Familiespejd Sofiendalsgården Aalborg  
 

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 – ? 
Midtvejs – Søren Aagaard Petersen– mobil 2338 4346–mail soren.aagaard@privat.dk 
Blokhus – Helge Hoff – mobil 5272 3266 – mailhoff@gvdnet.dk 

 
I skrivende stund har vi ingen stationsleder til stationen i Grønhøj. Kontakt  Finn 
Bramsen, hvis du kan hjælpe i Grønhøj. 
  
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 dejlige 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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AALBORG STADSGILDE/AALBORG DISTRIKT 
 

indbyder til 
 

ÅBEN SOMMERGILDEHAL 
som afholdes i 

 
Buderup Ødekirke mandag den 12. august 2019 kl. 18.00. 

 
Distriktsgildet er vært ved et glas vin umiddelbart efter gildehallen. 

 
Eftergildehallen nydes i det fri med udsigt 

over Lindenborg Ådal og Rold Skov. 
 

Medbring selv mad og drikke samt bord og stol 
(stol bruges også til gildehallen). 

Påklædningen er uformel (fritidstøj). 
Der er ingen tilmelding og ingen deltagerbetaling. 

 
Det er vort håb at se mange af distriktets gildebrødre samt ledsagere. 

Husk også at sommergildehallen er en god mulighed for at tage nye 
mulige gildebrødre med til en gildehal. 

 
Kørselsvejledning: Ca. 1 km syd for Støvring ad den gamle hovedvej 

drejes til venstre mod Skørping. Ca. 1 km. mod øst og ødekirken ligger 
til højre. 

 
På gensyn fra Aalborg Stads- og Distriktsgildeledelse 

 
  

 

Buderup Kirke, som stammer fra 1100-1200 tallet, fik 
betegnelsen ”ødekirke” i 1907 da Støvring Kirke blev 
indviet. 

  

Efter at tyveri, hærværk og forfald havde sat sine spor blev der 
i 1944 ryddet op og det meste inventar blev fjernet.  
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Donation til virkelighed! 
 

Vi har fra Sct. Georgsgilderne doneret 17.000,- kr. til Divisionsklanen, dette til indkøb af en 
pavillion. 

Denne bruges fremover til diverse aktiviteter i klanen, og ikke mindst til aktiviteter for 
spejderne i jens Bang Division – der tælles grupperne i Aalborg, under DDS 

Indvielsen fandt sted, I var i øvrigt alle inviteret, torsdag 11. april på Spejdergården. 
Der skulle fremstilles en suppe over finsk ild, der skulle laves en lagkage, så mange lag 
som muligt. 

Der var mødt xx patruljer, lidt færre end vi plejer at være, grundet skolefester på flere 
skoler. 
Der var 15 patruljer. Ca. 60 spejdere. 

Mange gange har der deltaget 31 patruljer, fordelt på junior og spejder grenen. Ca. 120 
spejdere 

Der afvikles i alt 4 dyster, fordelt over 4 måneder, alle er en aften og der ”dystes” i 2 timer 
 
DYST 1 – fremstille et sæt stigegolf m. ”golfbolde” 
DYST 2 – fredelig kamp på bedste stigegolfpatrulje 
DYST 3 – skattejagt m. små opgaver, og en rigtig skattekiste med låse 
DYST 4 – madopgaver 
 

Her følger LINK til lidt billeder: 

https://www.jensbang.dk/files/2019-04/DSC_0093.JPG  Finsk ild 

https://www.jensbang.dk/files/2019-04/DSC_0097.JPG  Pavillion 

 

Det kan nævnes at vinderne i denne periode, de 4 dyster blev begge fra Hardeknud – 
Junior (Isfuglen) og Trop (Måren) Stort tillykke. 

 

Finn Bramsen – 1. Gilde 

 

 

 

 

https://www.jensbang.dk/files/2019-04/DSC_0093.JPG
https://www.jensbang.dk/files/2019-04/DSC_0097.JPG
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Billeder fra uddelingen på Spejdergården 
 
Pavillonen som Jens Bang Klanen købte for donationen fra gilderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vinderen af Jens Bang Dysten 2018/19 blev: 

Juniorer – Isfuglen fra Hardeknud 
Spejdere – Måren fra Hardeknud 
Der blev lavet minestronesuppe 
og lagkage. 

 

 

 

 

 

 

 

Minestronesuppe og lagkage.  
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Billeder fra Spejdergården 
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Nyt fra gilderne. 

1. Gilde.  

Vi holdt Sct. Georgsgildehal tidligt, nemlig 2. april. Ja også i år var vi på Gildeborgen. 
Vores mange år rige tradition med at komme på klosteret, har jo valgt at ”droppe” – prisen 
sammenlignet med antal gildebrødre, hænger ikke sammen mere. 

Vi havde en rigtig hyggelig aften med gildehal og efterfølgende spisning, en dejlig positiv 
stemning, og så en god øl eller et godt glas vin. 

I gildehallen havde vi udskiftninger på følgende poster / embeder vi fik ny flagherold Hans 
Jørn Husum og så 2 poster fra højsædet – ny skatmester Jørgen Christensen og ny 
kansler Peter Jensen.  

Men det svært efterhånden at finde gildebrødre til alle opgaver, med KUN 15 mand i gildet. 

Bemærk – vi er her endnu, selv om det er længe siden, vi har været ”aktive” i Gildeposten. 

9. gilde 

Mandag den 15. april afholdt vi Sct. Georgs Gildehal i vort gilde og Finn Bramsen og Peter 
Jensen fra 1. gilde var vore gæster. 

Efter velkomst og et digt fik vi Sct. Georgs budskabet læst op, dannede kæde og fornyede 
vort gildeløfte. 

Gildemestertalen var et tilbageblik gennem Gunnys gildetid, som har fyldt meget i hendes 
tilværelse. Også det frivillige arbejde har givet 
hende meget glæde, ja det at være en del af et 
fællesskab og løse opgaver sammen med andre 
har givet mange oplevelser. Gunny takkede alle for 
et godt og hyggeligt samarbejde og sluttede med 
sangen ”Time so say good-bye” 

I henhold til beslutning på gildetinget blev Anny 
Bramsen indsat som gildemester og hun tog plads i højsædet. Bente Holmbach blev 
indsat som flagherold og Tove Husum fortsatte som stavherold.  

I eftergildehallen blev der serveret lasagne med salat og flute og som sædvanlig var der 
en dejlig stemning med flere taler. Hvert bord fik en tegning med motiv af en hyggelig 
gammel landsby og så skulle man finde så mange sange som muligt gemt i motiverne. 
Under kaffen med hjemmebag var der livlig snakken. 

Næste arrangement i 9. gilde er vores forårstur til Skagen den 14-15. maj og 
Friluftsgildehal med 8. gilde den 17. juni. 
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10. gilde 

Sct. Georgs Gildehallen blev afholdt den 11. april med deltagelse af 24 gildebrødre. 

Denne aften skulle Annie Sperling indsættes som 
ny gildemester og Camilla Smalby som ny 
flagherold samt genoptagelse af Lisbeth og Jørn 
Andersen fra 3. Silkeborg.  
1. gruppe havde ansvaret for arrangementet efter 
gildehallen.  
Det blev en rigtig dejlig aften, hvor alt fungerede 
på bedste vis, ja, selv ”ta’ til bords” foregik uden 
problemer.  Preben var som sædvanlig en rigtig 

god bordleder, mens vi nød den gode mad og vin.  

11. Gilde. 
 
Mandag den 1. april 2019 mødtes 21 gildesøstre til Sct Georgs Gildehal. 
 
Vi indledte gildehallen med at optage en ny gildesøster i vort gilde. Hanne Vivi Kristensen 
sagde ja til fællesskabet i Sct Georgs Gilderne. 
 
Gildemester Hanne Thusgaard Hansen fortalte i sin gildemestertale, hvor traditionen, med 
at narre hinanden den 1. april, stammer fra. En af forklaringerne går helt tilbage til 1582 i 
forbindelse med skiftet fra den julianske til den gregorianske kalender, hvor man bl a 
reetablerede den 1. januar som nytårsdag. Hidtil havde man fejret nytårsdag omkring den 
1. april. Flere lande, bl a Frankrig var modvillige og enkelte regioner fastholdt de gamle 
nytårstraditioner, hvor nytåret blev fejret fra den 25. marts til den 1. april. På den måde 
opstod aprilsnarren, fordi tilhængerne af januar nytåret gjorde nar ad alle dem, som 
stædigt holdt fast i fejringen af nytåret i marts.  
 
Jette Dige Møller læste Sct Georgs Budskabet, som i år er skrevet af landsgildemesteren 
på Island Thorvaldur Sigmarsson. 
 
Vi indsatte Annette Gjørtz Bloch som vores nye skatmester, og som sin sidste handling 
indsatte Hanne Lis Ovesen som vores nye gildemester. 
I eftergildehallen fejrede vi vores nye gildesøster og vores nye og afgåede 
ledelsesmedlemmer.  

 
Næste arrangement er vores fødselsdagsmøde 
torsdag den 9. maj 2019, hvor vi skal til Hune 
og se Center for Papirkunst.  
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12. Gilde 

12. gilde afholdt gildeting den 21.3. – Der var genvalg til alle på højsædet. 

Det var et godt gildeting, hvor mange ting blev vendt. 

Den 5.4. havde vi Sct. Georgs Gildehal med optagelse af Margrethe og Jan Jacobsen, der 
var flyttet hertil fra Norge, hvor de også havde været aktive gildebrødre. 

7 af deres norske gildevenner var med til optagelsen/overflytningen. – De var alle meget 
betaget af vores fysiske rammer i Gildeborgen og fik efterfølgende en let rundvisning. 

Vores gildemester havde i sin tale ”håb” som tema og gled herefter over til at omtale 
Christian den Fjerdes Laug. 

Som et enkelt tilfælde og for vores norske venner blev John P. bedt om at holde 5 min. 
Sct. Georg over 12. gildes historie fra det blev stiftet i 1977, hvor første gildemester var 
Jørgen Orlien. – Gildet er udsprunget af 10. gilde. 

John P. nævnte bl.a., at gildehallens talerstol er designet og lavet af Mogens Nielsen og 
Jørgen Bondesen tidligere gildebrødre i 12. gilde. 

Den 6.4. var der arrangeret optagelse i Chr. den Fjerdes Laug. Det blev en uforglemmelig 
formiddag, hvor der var 16 nyoptagelser. Tak til en særdeles veloplagt laugsmester Niels 
Voss Hansen. 

Efter optagelsen og hygge var der byvandring for nordmændene m.fl. i det indre Aalborg 
med Inge Vestergaard som guide. 

Kommende arrangementer i 12. gilde: 

5.5.    Loppemarked på Frederikstorv 
6.5.    Fælles gildehal med 6. og 10. gilde 
23.5.  Forårsvandring  

 

 Sangerlaugsaften 28. marts 2019. 

I det spæde forår og efter en dejlig solskinsdag her i det nordjyske mødtes 28 gildebrødre 
til en spændende sangaften. 

Palle Bjørnstrup stod for aftenens tema, da laugsmester Margrethe Hansen var forhindret. 

Palle var også inspireret af det fine forårsvejr og havde samlet en stribe dejlige sange, der 
”smagte” af forår. – ”Skærslipperens forårssang” og ”Hvornår er der dejligst i Danmark” – 
begge to sange af Sigfred Pedersen, og vi fik fortalt en flig af hans liv og virke. 
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Så kom turen til Holger Fællessanger med ”Når der kommer en båd med bananer” – og 
Palle erindrede episoder fra sin barndom, hvor han uden sin mors tilladelse havde opholdt 
sig på Aalborg Havn. Han kunne ikke forstå, hvor hun vidste det fra, men en fotograf 
havde taget billeder ved kajkanten af drengene, der fangede krabber, - og det var kommet 
i avisen!! 

Vi fortsatte med et par sange af Kai Normann Andersen – ”Man bliver så glad når solen 
skinner” og ”Alle går rundt og forelsker sig”. 

Halfdan Rasmussen blev heller ikke glemt – vi sang ”Med store undrende øjne”. 

Nu fulgte ”Velkommen lærkelil” (Chr. Richardt) og ”Våren er i luften” (Oluf Ring), - og 
derefter ”Nu er dagen fuld af sang”, hvor vores pianist Jens Eric instruerede os i takten ved 
at vise trin, da første del af verset skulle synges i mazurka-takt og sidste del i polka-takt. – 
Vi glemte heller ikke Kai Munk’s  ”Den blå anemone”. 

Nu var det ved at være kaffetid, og vi snuppede den altid populære  ”Det er i dag et vejr” 
og så Jens Rosendal’s ”Du kom med alt det, der var dig”, - og det kunne vi også sige, at 
Palle havde gjort! 

En inspirerende aften med indgang til det ventende lune forår. 

Der blev hygget med ”stjerneskud”, inden vi som vanlig sluttede med Ønskekoncert.   

 

Kulturlauget 
 

Fredag 15. marts var Kulturlauget ude at se Aalborg Chokolade Fabrik. 
Vi blev mødt af en skøn duft af chokolade. Så kunne vi frit forsyne os af det lækre 
chokolade, der var sat frem til os samt kaffe og vand. 
Ejeren John Aslak Jensen fortalte os om historien bag fabrikken og produktionen. 
Han havde i sin tid besøgt ”fabrikken” i sit tidlige stadium, det var i et lille lokale  i en 
baggård, og hvor hele det forskellige udvalg kunne være på en bakke.  
John blev opfordret til at overtage, men da han i forvejen var optaget af sit erhverv 
som kok og restauratør, sagde han i første omgang nej, men i 2012 besluttede han 
sig alligevel for det. Senere blev der så bygget en fabrik på Troensevej, hvor den er 
vokset til den store virksomhed, den er i dag.  
John brænder for chokolade, og kun de allerbedste råvarer bliver brugt. Marcipanen 
kommer fra Odense Marcipanfabrik, der laver verdens bedste marcipan. Hver   
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enkelt stykke skal være perfekt, der er rigtig mange smags varianter, og der bliver 
hele tiden udviklet nye. Emballagen er også flot, det er virkelig en nydelse, at se de 
smukke æsker med chokolade.  
 
De ikke helt perfekte stykker bliver taget fra, måske er der en lille revne i , dem kan 
man købe en pose af  til nedsat pris. John ringer også sommetider til politiet, så får 
de lige leveret noget gratis chokolade at hygge sig med. 
Bagefter fik vi lov til at se produktionen, der er 15 fastansatte. 
Så kunne vi købe af det dejlige chokolade, og det kunne vi slet ikke lade være med, 
så salget gik rigtig godt. 
Til sidst takkede Laugsmesteren, fordi vi måtte komme, og vi gik glade og mætte 
hjem.  
 

 

Nekrolog 

8. Gilde har mistet Jens Olaf Moosdorff 18. september 2018. Han døde på Aalborg 
sygehus efter kort tids sygdom. 

Jens var maskinmester og har som sådan sejlet rundt omkring på de store have i flere år, 
før han gik i land. 
Disse rejser gjorde, at han altid med et lunt glimt i øjet og sit gode humør, kunne fortælle 
en spændende historie om livet til søs. 
Han blev optaget i 8. Gilde den 10.01-1968 og kunne fejre sit 50 års jubilæum ved gildets 
nytårsgildehal  5. januar 2018.  
Jens var i sine aktive år i 8. Gilde en meget aktiv person ved gildets arrangementer. 
Han tilbragte sin spejdertid i Jens Bangs Trop i Aalborg og fulgte med i spejderarbejdet 
igennem mange år. 
Desværre havde han de senere år ikke så mange kræfter. Han flyttede ind på Aalborg 
Kloster, hvor han tilbragte de sidste mange år. 
På trods af sit dårlige helbred fulgte han dog med i, hvad der skete i gildet og deltog, når 
det var muligt i gildets aktiviteter og arrangementer. 
 
Ved Jens Olafs bisættelse 26. september fra Klosterkirken, hvor de fleste af gildets brødre 
deltog, mødte 8. Gilde frem med fanevagt. 
 
Æret være Jens Olaf Moosdorff minde. 
 
Niels Erik. Franck 8. gilde 
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Broderkæden har i år eksisteret i 60 år. 

På 4. gildes gildeting mandag den 18. marts 1959 fremkom Ernst Viggo 
Hansen med et forslag om at danne en BRODERKÆDE bestående af 100 gildebrødre. – 
en 100 mands forening. Ideen – som Ernst Viggo og hans kone Rigmor havde fået fra 
København – var, at hver af disse 100 personer skulle indbetale 10 kroner. Ved et 
medlems død skulle der straks efter udbetales 1000 kroner (100 x 10 kroner) til den 
nærmeste efterladte. Kontingentet skulle være 15 kroner ved indmeldelse og herefter 10 
kroner, når kæden blev brudt ved et medlems død. 
 Forslaget vandt allerede samme aften gehør i 4. gilde, så der indmeldte sig 11 
gildebrødre, hvorfor der straks efter måtte oprettes en konto i Aalborg Diskontobank A/S. 

Ernst Viggo Hansen, Willy Scheving og Villy Løvgren Frandsen fik af 4. gilde til opgave 
at udarbejde nærmere vedtægter for broderkædens virke til Aalborg stadsgilde og de 
øvrige 7 gilders godkendelse der på daværende tidspunkt var i Aalborg. 

Men der skulle gå mere end et halvt år, før et udkast kunne fremsendes til godkendelse. 
Årsagen hertil var, at Ernst Viggo forgæves havde forsøgt at skaffe en kopi af love og 
vedtægter fra broderkæden i København, men det var mislykkedes, hvorfor Ernst Viggo 
Hansen, Willy Scheving og Villy Løvgren Frandsen mødtes på Willy Schevings kontor 
fredag den 9. oktober 1959 – hvor de i fællesskab udarbejdede et udkast til vedtægter. 

Dette udkast blev den 21. oktober 1959 tilsendt stadsgildemester Allan Videbæk 
Nielsen, gildemestrene i Aalborg samt Torkild Mouritzen, som netop på det tidspunkt var 
aftrådt som stadsgildemester for at varetage landsgildekanslerarbejdet. 

I det nævnte udkast nævnes blandt andet: - at det er foreningens formål straks at træde 
hjælpende til ved et medlems eller et medlems pårørendes død. – Dør et medlems 
ægtefælle eller hjemmeværende børn, som ikke er forsikrede på betryggende måde, kan 
der – efter bestyrelsens skøn – og hvis det ønskes af vedkommende medlem, udbetales 
det nødvendige beløb, indtil maksimum. Efter sådanne udbetalinger opkræves der et 
forholdsvis mindre kontingent. 

Regnskabet revideres i forbindelse med stadsgildets øvrige regnskaber, og 
regnskabsaflæggelsen sker på det årlige stadsgildeting. Det nævnes også, at man kun 
optager indtil 100 medlemmer – deraf navnet 100-mandsforeningen – og såfremt flere end 
100 er interesseret, må der dannes flere foreningskæder. 

Foreningens bestyrelse skal bestå af 3 medlemmer fra Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, 
der tillige er medlemmer af broderkæden. Bestyrelsen udpeges af stadsgildeledelsen og 
skal bestå af en formand, en kasserer og et menigt medlem. Den til enhver tid siddende 
stadsgildemester er født medlem af bestyrelsen. 

Det oplyses tillige, at såfremt der ikke er mere end 50 medlemmer i kæden, skal 
bestyrelsen skriftlig tilkendegive overfor samtlige medlemmer, at der enten må skaffes 
flere medlemmer, eller at den tilstedeværende kapital vil blive tilbagebetalt i forhold til, 
hvad der i tidens løb er indbetalt. 

På stadsgildetinget den 16. november 1959 redegjorde Ernst Viggo Hansen nærmere 
for udkastet for vedtægterne for broderkæden. Der var en del debat herom., især afsnittet ” 
Dør et medlems ægtefælle eller hjemmeværende børn, …” gav anledning til drøftelse, idet 
man mente, at det i mange tilfælde kunne være vanskeligt at skønne rigtigt i påkommende 
tilfælde. Afsnittet bortfaldt og ligeledes bortfaldt ”eller et medlems pårørendes død…” Dette 
betød, at udbetaling fra broderkæden kun sker ved et medlems død. 
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Den første valgte bestyrelse blev: Formand Ernst Viggo Hansen, kasserer Villy Løvgren 

Frandsen, menigt medlem Willy Scheving og som født medlem stadsgildemester Allan 
Videbæk Nielsen. Det skal her bemærkes, at Ernst Viggo Hansen var formand, indtil sin 
død i 1984 – næsten 25 år – og at hans kone Rigmor derefter var formand fra 1984 til sin 
død i 1988, samt at Willy Scheving var medlem af bestyrelsen i 30 år til sin død i 1989. 

Den første broderkæde startede med 62 medlemmer dvs. med 620 kroner i beholdning, 
og den blev først brudt ca. 1 år efter ved Hans Evald Christensens død den 5. januar 
1961. 

Den 6. marts 1963 blev der udsendt en revideret udgave af vedtægterne til samtlige 
gildemestre i Aalborg med blandt andet den tilføjelse, at Broderkæden ønskede en 
kontaktperson i hvert af Aalborg gilderne, samt at der ved indmeldelse i Broderkæden 
skulle betales et gebyr på 5 kroner, som skulle dække merudgifterne til porto mv. Denne 
vedtægt blev godkendt på stadsgildetinget den 3. april 1964. 

Det magiske tal på 100 medlemmer blev nået i 1965/1966 i forbindelse med oprettelsen 
af den 4. Broderkæde og efter gældende vedtægter blev der lukket for yderligere tilgang 
før efter et medlems død. Man stod derfor i valget om at danne yderligere en Broderkæde 
eller udvide kredsen til at omfatte mere end 100 medlemmer. Man valgte det sidste, 
nemlig at udvide kredsen og samtidig ændre navnet til ”Broderkæden under Sct. Georgs 
Gilderne i Aalborg.” Dette skete på stadsgildetinget den 10. april 1967. Samtidig blev 
indmeldelsesgebyret forhøjet fra 5 kroner til 15 kroner – hvilket må siges at være en 
betydelig forhøjelse. 

Da man i 1979 var kommet over 200 medlemmer, og inflationen havde udhulet værdien 
af de 1000 kroner, blev det besluttet at forhøje udbetalingen til 2000 kroner. Den første 
udbetaling på 2000 kroner skete den 13. december 1979 i forbindelse med Ronald 
Larsens død, og derved var den 16. Broderkæde brudt. 

I 1984 besluttede man ligeledes på grund af stigende udgifter til porto samt den 
almindelige udvikling og inflation at forhøje indbetaling ved et medlems død til 20 kroner 
og indmeldelsesgebyret til 25 kroner. Samtidig besluttede man at forhøje udbetalingen fra 
2000 kroner til 3000 kroner. Disse ændringer blev vedtaget på stadsgildetinget den 9. maj 
1984. 

Den første udbetaling på 3000 kroner skete i oktober 1984 i forbindelse med Gunner 
Bechs død, og derved var den 28. Broderkæde brudt.  

I takt med den stigende inflation mv. besluttede bestyrelsen at forhøje det udbetalte 
beløb til 4000 kroner i 1998. I 2000 blev beløbet forhøjet til 4500 kroner og i 2010 til 5000 
kroner Det sidstnævnte beløb er ikke ændret siden. 

I forbindelse med stadsgildetinget den 6. maj 2010 skete der en del ændringer i 
Broderkædens vedtægter under § 3: 1) Ethvert medlem af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 
har adgang til at blive medlem af Broderkæden inden den pågældende fylder 65 år 2) 
Indmeldelse i Broderkæden skal ske senest 5 år efter optagelse i et Aalborg-Gilde. 3) 
Indmeldelsesgebyret blev hævet til 50 kroner. 4) Indbetaling ved et medlems død blev 
forhøjet til 35 kroner.  

Det kan nævnes, at Broderkæden siden starten i oktober 1959 og til december 2018 har 
udbetalt i alt 634.980 kroner og været brudt 167 gange. 125 af Aalborg-Gildernes 208 
gildebrødre er p.t. medlem af Broderkæden.  
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Gennem årene har bestyrelsen set således ud: 
Formand: 
1959 – 1984 Ernst Viggo Hansen (25 år) 
1984 – 1988 Rigmor Hansen (4 år) 
1989 – 2014 Ernst Thygesen (25 år) 
2014 -  Niels Erik Franck (p.t. - 5 år) 
Kasserer: 
1959 – 1964 Villy Løvgren Frandsen (5 år) 
1964 - 1969 Edvard Vang Christensen (5 år) 
1969 – 1981 Erik Max-Jacobsen (12 år) 
1981 – 1989 Gunner Sørensen (8 år) 
1989 – 1994 Hanne Scheving (5 år) 
1994 -  Bente Bo Orlien (p.t. - 25 år) 
Bestyrelsesmedlem: 
1959 – 1989 Willy Scheving (30 år) 
1989 – 2000 Gerda Rasmussen (11 år) 
2000 -   Else Wedege (p.t. – 19 år) 
Endvidere den til enhver tid siddende stadsgildemester 
 
Jørgen Orlien  
De historiske Samlinger – Gildeborgen, Aalborg 18. marts 2019 
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At vise rettidig omhu … 
 
 
Hvad dækker denne sætning egentlig over? 

Det var skibsreder og direktør Arnold Peter Møller (1876-1965) der til sønnen Arnold 
Peter Mærsk McKinney Møller (1913-2012) i et brev dateret mandag den 2. december 
1946, gjorde udtrykket ”rettidig omhu” til sit eget og til en del af sin virksomheds 
værdigrundlag. Den fulde ordlyd lyder ”Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved 
rettidig omhu”, bør være et løsen, som går gennem hele organisationen.” 
Spørgsmålet er, hvad betyder det egentligt? 

Rettidig skal vel forstås i rette tid, i tide, betids, punktlig, præcis, tidsnok og til tiden. 
 Hvad omhu angår handler dette i ordets egentlige betydning om 
agtpågivenhed, agtsomhed, akkuratesse, nøjagtighed og sirlighed med andre ord, man 
skal være omhyggelig, grundig og præcis. Ordet kan også betyde at drage omsorg for, at 
ting sker som de er planlagt. 
 Mange virksomheder bruger i dag udtrykket ”rettidig omhu” som målsætning 
for værdigrundlaget for deres virksomhed og dermed som en fast del af deres 
virksomheds- ledelse. 
 At vise rettidig omhu kan også stå som et motto/kendetegn for alle 
institutioner, organisationer, klubber og andre steder, hvor mennesker mødes i et 
fællesskab som fx Sct. Georgs Gilderne, som jo gennem deres målsætning – formål - klart 
definerer, hvad de står for og derved klart indikerer sit værdigrundlag, som det er udtrykt i 
gildelovens 10 dele og gildeløftets 3 dele.  
 
På generalforsamlingen for Støtteforeningen Sct. Georg blev der fremsat: ”Idé om gilderne 
afsætter penge fra projektet til Borgen bl.a. til handicaplift.” Dette blev henvist til 
Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg (Gildeborgen). 
 
Jeg kan så kun herudfra håbe, at man vil vise rettidig omhu, og at følgende må være en 
ledetråd: 

- at være venlig og forstående overfor andre, 
- at gøre livet gladere og lysere for andre, 
- at hjælpe andre.  

 
Jørgen Orlien 
6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg. 
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Nyt fra De historiske Samlinger. 
 
Fra Eva Lykke Madsen har vi modtaget: 

• En husholdningstændstikæske med broderet gildetegn og VÆR BEREDT. 
• 2 Holmegaard lysestager med blå skål og gildetegnet i ”guld”. 
• En keramik olielampe med brun glasur og gildetegn på korpus. Det var en gave til 

Robert Madsen – giver ukendt. Den er fremstillet på foranledning af 1. Sct. Georgs 
Gilde i Aalborgs i forbindelse med Aalborg Gildernes 50 års jubilæum i 1985. Den 
kunne købes for kr. 75.00.  

Er der nogen der har nærmere kendskab til, hvor mange der blev fremstillet og øvrige 
kendsgerninger herom, vil De historiske Samlinger gerne høre nærmere herom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På De historiske Samlingers vegne 
Jørgen Orlien 
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster  
2019/2020 

01.04.2019 
Gilde Gilde- 

mester 
Gilde- 
kansler 

Gildeskat  
mester 

GIM Spejder-
kontakt 

Web- 
master 

1.    Finn Bramsen Peter Jensen Jørgen 
Christensen 

Finn Bramsen Claus 
Hansen 

Peter Jensen 

2.  Ulla Væver Tove 
Rahmberg 

Hanne Dam Else Wedege Anne Marie 
Hansen 

Connie Væver 

5.  Per Sander Bjarne 
Nielsen 

Ole Max 
Müller 

Palle 
Bjørnstrup 

Per Bluhme Per Sander 

6.  Ingrid 
Strandsbjerg 
Kristensen 

Bente Bo 
Orlien 

Signe Vinther 
Nygaard 

Margit 
Kammer 

Ingelise Back Jørgen Orlien 

7.  Flemming 
Markussen 

Kurt 
Keldorff 

Jens Carl 
Nielsen 

Ingen Lars Peter 
Roost 

Kurt  
Keldorff 

8.   Jesper Hansen Søren 
Aagaard 
Pedersen 

Søren Egholm Tage V. 
Andersen 

Jesper 
Hansen 

Martin  
Lykkegaard 

9. Anny Bramsen Inger 
Jensen 

Marianne 
Møller 

Ingen Tove Husum Gunny 
Kongsted 

10.  Annie Sperling Anette 
Ankeraa 

Jørgen Bøgh 
Nielsen 

Laila Haugen  Jytte 
Højmark 

Janne Voss  
Hansen 

11.       Lis Ovesen Bente 
Møller 
Nielsen 

Annette Gjørtz 
Bloch 

Inge  
Vestergaard 

Ingen Hanne 
Thusgaard  
Hansen 

12.  Anna-Marie 
Pedersen 

Hanne  
Jørgensen 

Jette Nielsen Anne Winther Anni 
Andersen 

Hanne  
Jørgensen 

Fjer- 
ritslev                        

Jette Marie 
Pedersen 

Jess Jensen Anders Breier 
Henriksen 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  25.04.2019 
 

Optagelse: 
10. gilde 

Lisbeth Andersen 
Hasselhøj 5 

9000 Aalborg 
Tlf. 3042 5717 

Født 19.10.1942 
Optaget 01.04.2019 

Mail: la@energimail.dk 
 

Jørn Andersen 
Hasselhøj 5 

9000 Aalborg 
Tlf. 3042 3075 

Født 29.10.1942 
Optaget 01.04.2019 

Mail: jorn@energimail.dk 
 

11. gilde 
Hanne Vivi Kristensen 

Magisterparken 1 
9000 Aalborg 
Tlf. 2990 8252 

Mail: hvkristensen@icloud.com 
Født 08.03.1957 

Optaget 01.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. gilde 
Margrethe Elise Jacobsen 

Født 02.05.1949 
Jan Simon Jacobsen 

Født 14.05.1946 
Abishøje 7, Hjortdal 

9690 Fjerritslev 
Tlf. 2049 9829 

Mail: jan.og.margrethegmail.com 
Optaget 05.04.2019 

 
Adresseændring: 

10. gilde 
Eva Lykke Madsen 

Kastetvej 33, 2. lejl. 28 
9000 Aalborg 

 
Nyt tlf. nr.: 

11. gilde 
Gitte Møller Nielsen 

Mob. 4182 1915 
 

Tlf.nr. ændring: 
9. gilde 

Jytta Graae 
Mob. 5190 1599 

Fastnettlf. nedlagt 
11. gilde 

Bodil Benedicte Bredahl 
Mob. 2940 8124 

Fastnettlf. nedlagt 
Inge Ringgaard 
Mob. 2362 5033 

Fastnettlf. nedlagt 
 

Udmeldelse: 
10. gilde 

Johs. Christiansen 
31.03.2019 
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 31. marts 2019 

Gilde Sidste 
kvartal Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 15 11 4 0 15 
2. 17 9 8 0 17 
5. 15 10 5 0 15 
6. 27 12 15 0 27 
7. 16 5 11 0 16 
8. 23 6 17 0 23 
9. 22 14 8 0 22 
10. 30 18 12 0 30 
11. 27 16 6 2 24 
12. 18 6 12 1 19 

I alt 210 107 98 3 208 
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Fødselsdage i maj: 
Dato:                                         Gilde : 
02.  Jette Dige Møller 11. 
02.  Margrethe E. Jacobsen,70 år  12. 
03.  Michael Jensen 8. 
04.  Erik Boel Essenbæk 5. 
05.  Margrethe Hansen 12. 
07.  Bent Møller 5. 
07.  Bent Uggerly 5. 
08.  Carl Højmark 10. 
09.  Hugo Elmer 8. 
10.  Inger M. Jespersen 6. 
12.  Bjarne Nielsen 5. 
13.  Hanne Kristensen, 75 år 9. 
13.  Johannes Wandsted 7. 
13.  Hanne Jørgensen 12. 
14.  Jan Simon Jacobsen 12. 
16.  Mogens Christiansen 5. 
18.  Villy Fogh 1. 
21.  Jytte Højmark 10. 
21.  Laust Dalsgaard, 70 år 5. 
21.  Gitte Randi Holm 11. 
22.  Mona Asp 2. 
22.  Flemming Hansen 1. 
22.  Vibeke Rasmussen 10.. 
24.  Palle Bjørnstrup 5. 
24.  Kaj Bent Hansen 8. 
24.  Doris Christiansen, 70 år 11. 
24.  Henning Klausen 6. 
25.  Arne Andersen 5. 
25.  Anne-Lise Mølgaard 10. 
27.  Tage V. Andersen 8. 
27.  Benny Kjær Petersen 2. 
29.  Bente Holmbach, 70 år 9. 
29.  Ove Olesen 1. 
30.  Gert Larsen 8. 

 
 
 
 

Arrangementer i maj 
Dato:                                     Gilde:    
01. Stadsgildeting STG 
03. Kulturlauget 
04. Vild mad i Mølleparken 
06. Gildehal                   6., 10. og 12. 
07. Gildemøde 2. 
09. Gildemøde          Fjerritslevgildet  
09. Gildemøde 11. 
10.-11.Gildeweekend 9.  
14. Gildemøde 8. 
15. Gildemøde 6. 
21. Gildemøde 7. 
22. Gildemøde 5. 
23. Forårsvandring 12. 
25. Forårstur 10. 
28. Sangaften               Sangerlauget 
 
 
 

 
 

 
 
 

TIL LYKKE 
til alle fødselarer  
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 
 

Distriktsgildemester: 
Flemming Hansen, 

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

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Distriktsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

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

e-mail: k-cordes@stofanet.dk 
 

Distriktsgildekansler: 
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 2019 

Onsdag, den 29. maj 2019 
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Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.


