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Nr. 4 juni, juli og august 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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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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Loppe-og Høstmarked 
Lørdag den 7. september kl. 10 - 15 

 
I Gildeborgens Have - Rafns Allé 1 

 
Spændende boder med salg af 

hjemmegjorte lækkerier og flotte ting  
du ikke kan undvære 

 

STORT LOPPEMARKED               
 

Salg af kaffe, kager, pølser m.m. 
  

Vi glæder os til at se jer 
1.og 9. Aalborg Sct. Georgs Gilde 

 

Overskuddet går til 1.og 9. gildes hjælpekasser 2019 
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BØRN GROR I NATUR - TAG PÅ SVAMPETUR  

Søndag den 8. september kl. 13-16  
Mødested:  

Den primitive lejrplads i Hammer Bakker, indkørsel fra 
Gennem Bakkerne, 9310 Vodskov 

 Arr: Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom) og  Ole 
Henrichsen, Kasper Malmberg fra Foreningen  til 
Svampekundskabens Fremme i samarbejde med  Sct. 
Georgs Gilderne i Aalborg  

OBS: Arrangementet er en del af Friluftsrådets 
”Naturens dag”. Husk svampekurv og lille kniv. 
Smagsprøver på svampesuppe. Specielt for 
børnefamilier med 
fokus på 
formidling i 
børnehøjde. 

Netop nu er der gode chancer for at finde både 
sunde og velsmagende spisesvampe. Vi afholder 
derfor en spændende svampetur for børn og i 
samarbejde med Foreningen til 
Svampekundskabens Fremme i Aalborg, en offentlig 
svampekontrol. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 
hjælper til med bål og svampesuppe. ”Aalborg 
Kommune mener, at oplevelser i naturen bør være en obligatorisk del af alle børns 
hverdag. Børns oplevelser i naturen er ligeså vigtige for børns psykiske og fysiske helbred 
som sunde madvaner og motion. Børn bliver nemlig større i naturen.”  
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Gildepenge til køleskab i Farsø 
 
For andet år i træk var de aalborgensiske Sct. Georgs gilder repræsenteret, da de blå 
spejdere i 1. Farsø Flok & Trop arrangerede 4. maj parade i mindelunden foran deres 

smukke spejderhus i byens 
søanlæg. 
 
Jesper Hansen, nyslået 
gildemester i 8. gilde, var inviteret 
til at holde 4. maj talen i sin gamle 
spejdergruppe. Med sig havde 
han gildebror Søren Aagaard 
Petersen, da gruppen havde 
inviteret repræsentanter fra 
Aalborg for at takke for sidste års 
bidrag til indsamlingen til et nyt 
stråtag til huset. 8. gilde og 
distriktsgilderne ydede dengang et 
tilskud på 6.000 kr. til projektet, 

som samlet beløb sig til 222.000 kr. og som blev færdiggjort i december. 
 
Gruppen står i øvrigt selv for at vedligeholde huset, som er opført som et mindesmærke 
over to lokale frihedskæmpere, Chr. Ulrik Hansen og Per Sonne, som begge blev dræbt 
under besættelsen. 
 
Man bestræber sig på at lave ændringer og moderniseringer, så man fortsat bevarer huset 
i den oprindelige stand. Det er lykkedes flot gennem årene. Nu er turen kommet til 
spejderhusets lille køkken, som skal renoveres og have installeret køleskab. I den 
forbindelse havde man søgt gilderne i Aalborg om et tilskud til indkøb af køleskabet. 
 
Søren Aagaard Petersen fik derfor ordet umiddelbart efter mindeparaden, hvor han foran 
de ca. 100 fremmødte gæster kunne fortælle om distriktsgildets donation på 3500 kr. til 
formålet - det fremkaldte klapsalver 
og anerkendende bemærkninger 
samt naturligvis en stor tak fra 
Farsø-gruppen, som forventer at gå 
i gang med projektet i 
sommerferien. 
 
På billedet ses Søren Aagaard 
Petersen, Per Havbro, 
gruppeformand i Farsø, og Jesper 
Hansen i det gamle køkken. 
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LADYWALK 2019 
28 friske piger var tilmeldt som repræsentanter for Sct Georgs Gilderne i 
Aalborg ved årets Ladywalk den 27. maj 2019. 

Igen en dejlig tur rundt om Lindholm Søpark og langs havnefronten på 
Nørresundby siden. 

Vejrguderne var ikke så milde som lovet, så mange blev indhentet af 
regnbyger, inden de kom i mål. Ikke noget der smittede af på humøret, der 
var helt i top. 

 

På gensyn i 2020 den 25. maj.  

Hanne Th, koordinator 
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Nyt fra gilderne 

 

 
2. Gilde 
 

 

Sct. Georgs Gildehal den 29. april 2019 kl. 19.00 i Gildeborgen. 

Til 2. gildes Sct. Georgs gildehal 2019 hørte vi årets Sct. Georgs budskab, og vi 
bekræftede vores gildeløfte.  

Vi havde denne gang besøg af Eva, som tidligere har været i 2. 
gilde, og det var rigtig dejligt at være sammen med hende igen. 
Ulla holdt en fantastisk god gildemestertale –  
”Det er en dejlig tid, vi går i møde, nu forårslyset bryder igennem 
og kaster sine reflekser på de nyudsprungne bøgetræer. Jeg har 
læst, at der er 2 bestemte farver, der er gode for vort sind, nemlig 
blå og grønne. 
Vores sind bliver stimuleret ved at se på skovens grønne farver, 
grønt og blåt lys bevirker, at vi får en mere positiv tilgang til livets 
udfordringer, ja disse to farver kan øge vores mængde af glæde 
og samtidig stimulere vores sindstilstand, så disse to farver 

spiller en stor rolle for, hvordan vi har det mentalt. 
Det bringer mig hen til gildelovens punkt 6 ”Enhver gildebroder er pligtig at gøre sit bedste 
for at være med i arbejdet for at gøre livet gladere og lysere for andre” Umiddelbart har de 
to ting intet med hinanden at gøre, og alligevel, hvis vi er glade og positive, har vi mere 
overskud til at gøre noget for andre. 
Nu vil jeg her – måske noget ensidigt i betragtning af de vide ramme som dette punkt i 
Gildeloven har – prøve at fundere lidt over et begreb, nemlig godt humør, for er der noget, 
der indvirker på vores hverdag – ja så er det humøret – dit og mit. 
Er det godt sprudlende eller ligefrem boblende, eller er sindsstemningen sur, mørk eller 
måske nærmest faretruende? 
Under alle forhold er det i hvert fald givet, at humøret er afgørende for vores og vores 
omgivelsers velvære. Jeg har tit og ofte spurgt mig selv, om et godt humør er et medfødt 
talent – måske endda arveligt, eller om det simpelthen er et spørgsmål om koncentreret 
viljestyrke. 
Måske ligger forklaringen et helt andet sted – eller midt imellem, jeg har ikke fundet den, 
men i øjeblikket aner jeg kun, at mange ydre faktorer, såsom dit humør, dit velvære, en 
kærlig handling og en venlig tanke fra et medmenneske, en blomst i min stue, et stykke 
musik jeg holder af, ja det dejlige lyse og livgivende forår med de skønne farver. 

http://www.sct-georg.dk/index.htm
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Men er de ydre faktorer det essentielle grundlag for en tilfreds tilværelse på godt og 
ondt?? Hvori består da så de indre faktorer? Dit ego og temperament, din kærlighed til din 
familie, til dit hjem. Ja, men så er ringen jo sluttet. 
Og løsenet er menneskekærlighed i alle dets facetter som basis for et godt humør. Det ER 
meget svært at leve op til, dels har vi alle vores begrænsninger – dels har vi sære ideer og 
skarpe kanter. 
Men er min konklusion rigtig, er det gode humør baseret på en psykisk overflod, et 
sjæleligt kraftoverskud der strømmer over, virker befriende på os selv og andre – virker 
som en drivkraft til selve livet.  
Det er en lykke at kende mennesker, hvis humør giver sig udtryk i positiv væremåde og 
hjertevarme – det er en sand lykke at konstatere et sådan overskud af livslyst – og det 
smitter af. 
Og vi kan ikke undvære humøret hos vores medmennesker, det bygger bro over kløfter. 
Forsoner og opliver os. 
For hver indsats forbedres verden og vi selv en lille smule – og den forværres, når 
humøret savnes. 
Jeg tillader mig at tolke Gildelovens punkt 6 derhen, at ”Et godt humør” bør være en 
livsform.  

 Bare i dag 
Hver morgen –   
Vil jeg sige til mig selv:  
  
1. Bare i dag –  2. Bare i dag 
Vil jeg gøre et alvorligt forsøg Vil jeg gøre alle de ting  
På at være mod andre  Der egentlig god kunne 
Som jeg gerne vil  Opsættes 
At de skal være mod mig. Til i morgen.  
 
3.  Bare i dag  4. Bare i dag 
Vil jeg være optimist  Vil jeg være venlig og hjælpsom 
Og ikke lade mig påvirke Mod alle, jeg møder 
Af noget som helst negativt. Og kun tænke kærlige tanker. 
 
5.  Bare i dag  6. Bare i dag 
Vil jeg prøve at finde det gode Vil jeg huske på – at der er 
Som jeg ved er i alle  En mening med alt - 
Mennesker  Også selvom 
Uden undtagelse  Det hele ikke går efter mit hoved. 
 
7. Bare i dag 
For en enkelt dag MÅ det 
Kunne lade sig gøre. 
Det vil jeg sige til mig selv   HVER MORGEN 

 
 
Til eftergildehallen spiste vi god mad fra slagteren i Gistrup: Fyldte pandekager med 
blandet salat.  Anne-Marie var bordleder og ”talte” om venskaber og læste bl.a. dette vers 
op: 
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Her er jeg blandt mine venner 
hvor dagen altid er blå 

hvor alt er fredeligt 
og ingen tænker på krig 

Jeg er her med Jer, 
hvad mere kan man ønske sig? 

 
Vi sang ”Hilsen til forårssolen”, ”Du kom med alt, hvad der var dig” og flere skålesange og 
Anne-Marie sluttede med dette citat: ”Der er intet bedre end en ven, medmindre det er 
en ven med chokolade”, hvorefter vi sluttede aftenen med kaffe, te og flødeboller fra 
Spangsberg. Det var en rigtig dejlig og hyggelig aften med godt humør og sang. 

2. Gilde 

 afholdt gildemøde tirsdag den 7.maj 

Mødet blev afholdt i selskabslokalerne på 
Kornblomstvej.  
Vi startede med at spise en dejlig anretning, vi 
sang nogle gode sange, og så var der Quiz. 
Den ene opgave gik ud på, at finde så mange 
svar på spørgsmål om serien Matador, og 
selv om, at vi næsten kan serien udenad, så 
var der trods alt tvivl. 

Den næste var 20 spørgsmål om vor store 
digter H.C. Andersen der kom de små grå på 
arbejde, selv om vi kender H.C .Andersen 
godt, så var der mange huller, så er det godt 

vi  alle har en telefon med, så der var mange der lærte, at man kan søge næsten alt på 
Google. Det var der megen morskab ud 
af, men der var mange der fandt ud af, at 
det er et godt værktøj. 

Vi sluttede som vanlig med at synge ”Nu 
er jord og himmel stille” efter en rigtig 
god aften 

Ulla Væver, gildemester 
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2. Gilde 

Tirsdag d. 21. maj mødtes 2 gildes 
piger på Gildeborgens 
parkeringsplads, fyldte bilerne og 
tog i flot solskin på tur til Center for 
Papirkunst, som er et museum 
beliggende på Ilsigvej 2 i Hune ved 

Blokhus, der bl.a. udstiller papirkunst. Centret er ejet af 
psaligraf (papirklipper) Bit Vejle, som voksede op i Øster Svenstrup, og som har boet 30 år 
i Norge, hvor hun arbejdede som underholdningschef på den norske tv-station NRK. Hun 
stoppede dog med at arbejde pga. sygdom og genoptog i den forbindelse sin store 
passion for at klippe papirklip. Bit Vejle har klippet papirkunst siden, hun var barn, og har 

med sit papirklip bl.a. haft udstillinger på H.C. 
Andersens Museum i Odense, i USA og Kina. 
Derudover har hun lavet design og udstilling til 
Georg Jensen samt arbejdet for bl.a. Hermés. 
Bit Vejle åbnede Centret for Papirkunst d. 23. 
marts 2018.  Da 2. Gilde kom til centret, skulle 
vi have en guidet tur rundt i centret, og stor 
var vores glæde, da vi fandt ud af, at vores 
guide denne dag, var selv Bit Vejle, som fortalte meget levende om 

centret og papirklippenes historier. Hvert papirklip har sin egen magiske historie, som 
fortælles med luft, papir, skygger og humor. På centret er der en 
permanent udstilling af Bit Vejles mesterværker, som har været 
verden rundt og vundet stor international anerkendelse. Derud over 
er der skiftende udstillinger af værker lavet af danske og 

internationale papirkunstnere, bl.a. har 
bonderøvens kone Theresa Jessing udstillet der 
med sit papirklip. På centret er der også en cafe, 
men 2. gilde havde bestilt bord på Klausens 
fiskerestaurant, hvor vi alt efter lyst fik stjerneskud, indbagte rejer eller 
fish and chips. Kaffe og kage fik vi i Tove Rahmbergs sommerhus i 
Blokhus. Inden kaffen og regnen kom, gik vi en tur i den smukke 

sommerhushave. Sidst på eftermiddagen var vi hjemme efter en dejlig tur. 
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6. Gilde 
Tirsdag den 12. marts holdt vi gildeting i Gildeborgen med 21 gildebrødre ud af 27 mulige.  
Helle Stenild blev valgt til dirigent og GK Lena Kühn Larsen blev valgt til protokolfører.  
Helle konstaterede af gildetinget var lovlig indvarslet. 
Supp, GM Jørgen Orlien startede tinget med at mindes Tove Posselt, der var død den 1. 
december 2018. Bagefter fik vi en beretning, som han og GM Ingrid Strandsbjerg 
Kristensen havde udarbejdet i fællesskab. Den blev godkendt. 
Det blev besluttet, at der igen i år afholdes gildetur, og udvalget fra sidste år blev 
”genvalgt”. 
På det ekstra ordinære Stadsgildeting mandag den 25. februar 2019 blev det vedtaget, at 
hvert gilde i Aalborg skulle vælge en gildebror til bestyrelsen for Gildeborgen. Dette kunne 
vi ikke nå til i dag, men der vil senere blive indkaldt til et ekstraordinært gildeting med valg 
af bestyrelsesmedlem og suppleant. Mie Holmsberg blev udpeget som 
bestyrelsesmedlem.  
Såvel gildets regnskab og hjælpefondens regnskab blev godkendt.  
Det kommende års budget blev godkendt. 
Ved valg af gildeledelse var der følgende ændringer: Bente Bo Orlien blev valgt til 
gildekansler i stedet for Lena Kühn Larsen, som ikke ønskede genvalg. 
Ved valg af suppleanter til gildeledelsen blev Lena Kuhn Larsen suppl. for gildekansler i 
stedet for Margit Kammer.  
GIM Margit Kammer nævnte i sin beretning bl. a., at Fellowshipday afholdes i 2020, at 
Fredslyset går på skift mellem Aalborg-gilderne og afholdes i efteråret 2019, at man 
arbejder på et projekt som Palle Bjørnstrup vil fremlægge for stadsgildet. Margit og hendes 
mand Claus havde besøgt vort sponsorbarn Dav i Cambodia. Det går godt for vort 
sponsorbarn Mulema i Uganda. Spejderkontakt Ingelise Back nævnte i sin beretning, at 
man bl.a. har haft møder med de uniformerede korps samt havde haft fællesmøde med 
spejderlederne for DUKA-Rold. Broderkæden Bente Bo Orlien nævnte bl. a. at 13 af 
gildets 27 medlemmer er medlem af broderkæden. 
Web-master Jørgen Orlien oplyste, at gildets hjemmeside er ude af drift. Nyt koncept 
forventes at komme i brug efter sommerferien. Indkaldelser kan ses på stadsgildets 
hjemmeside.  
Dirigenten takkede for god ro og orden under tinget, og suppl. GM takkede dirigenten for 
god ledelse. Vi sluttede tinget med at synge ”At række hinanden hånden …” 
Næste møde er onsdag den 15. maj hvor vi skal besøge Aalborg Lufthavn.  
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5. og 7. Gildes fælles Sct. Georgsgildehal 
Torsdag den 25.april havde vi en dejlig gildehal sammen. Vi er jo ikke så store mere, så 
det var dejligt at være mere end tyve til gildehal. Desværre måtte gildemester Per Sander 
melde afbud, da han ikke havde det så godt efter kemo. Bent Uggerly trådte til som 
suppleant, med kort varsel, og klarede det til UG. 

5. gilde stod for afholdelse af gildehal, og 7. for bordledelsen. Vi fik en dejlig bøf, med 
bløde løg. 

Skøn musik. Vi hørte Sct. Georgs budskabet, dannede kæde og bekræftede gildeløftet. 
Under kaffen gik snakken livligt, og vi sluttede i fornuftig tid med “Nu er jord og himmel 
stille”, med musikalsk akkompagnement fra 7. gilde.  

6. Gilde - fødselsdagsgildehal 

Den 28. april mødtes 23 gildebrødre i 
Gildeborgen for at fejre gildes 67 års 
fødselsdag. 

Det var en søndag, men det var på selve 
dagen, så fødselsdagen blev fejret med 
maner. 

Jørgen Orlien holdt en dejlig gildemestertale 
om idealer. Idealer der har rod i vores 
spejderliv og i kristendommen, og bliver ført videre i vores gildeliv.  Hvor svært det er, at 
overholde det i den virkelighed vi lever i dag. Vi skal og må bevare evnen, styrken og ikke 
mindst troen på, at det vi står for som gildebrødre trods alt er så bæredygtigt, at det er 
værd at kæmpe for 

Vi hørte Sct. Georg budskabet, og bekræftede vores gildeløfte. 

 Marianne læste gildeloven for os. 

Bente Bo Orlien blev indsat som vores nye kansler efter Lena Kyhn Larsen. 

I eftergildehallen fik vi en dejlig fødselsdagsmiddag og Ingrid By styrede os igennem med 
sange og taler. Lilly Olesen fyldte 85 i februar, men kunne ikke deltage. Vi sang en sang 
som Lilly havde skrevet til vores friluftsgildehal i 2006 til melodien ”Jeg bliver så glad, når 
solen skinner”, så på den måde fejrede vi også Lilly lidt. Sangen kom ind i nogle meget 
kreative sangskjulere, lagkager hvor lysene var sammenrullede sange. Vi sang også 
Benny Andersens fødselsdagssang, og efter kaffen sagde vi glade og fornøjede godnat til 
hinanden, efter en dejlig fødselsdagsgildehal. 
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6. Gilde 

Vores Gildemøde 16. maj gik til Aalborg Lufthavn. Vi blev modtaget af vores guide Per 
Geisler, der har været ansat i 
lufthavnen i mange år, og vidste alt om 
den. 
Den næste time fortalte han bl. a. om 
lufthavnens historie, der startede 
meget beskedent 29. maj 1938. I 
åbningen deltog også nogle tyske fly, 
og det var selvfølgelig ikke uden 
grund, da de i 1940 besatte lufthavnen 
og foretog invasionen med 
faldskæmstropper, hvad ikke tidligere 
var set. For Nazi Tyskland var 
invasionen meget vigtig, for deres 
indgang til Norge og herredømmet 

over Nordsøen. 
Det første fly kunne medtage 8 passagerer, og i 2017 var antallet 1million og 521.658 
tusind. 
Lufthavnen ejes i dag af flg. kommuner: Aalborg, Jammerbugt, Rebild, Brønderslev og 
Frederikshavn.  
Parkeringspladserne ved Aalborg Lufthavn er gratis, som den eneste lufthavn i Danmark 
og bliver løbende udvidet. Den er meget populær, og folk fra mange steder i landet 
benytter derfor vores lufthavn. 
En af de ting Per Geisler fremhævede gang på gang var sikkerheden, den bliver hele tiden 
forbedret og er her absolut i top. 
En anden ting der øger passagertallet er det nye Aalborg Air Hotel, der blev indviet i 2014. 
Da vi var færdige med foredraget, fik vi udleveret sikkerhedsveste og ID kort og ført 
igennem det nye security- system, hvor alle også personalet skal igennem. Vi fik nu lov at 
handle i tax- free butikken, hvad der var flere af os, der benyttede.  
Herefter blev vi ført udenfor, hvor vi så et tyrkisk fly lande og hørte om proceduren. 
Håndteringen af bagagen er fantastisk, og også her er sikkerheden helt i top. 
Nu var vi sultne og blev ført op i kantinen, hvor vi havde bestilt sandwich og drikkevarer. 
Nu var det tid at tage afsked med Per Geisler og takke ham for nogle enestående timer og 
overrække ham et par flasker, alle var meget imponerede for hans store viden. 
Efter vi havde spist, betalte vi nede i den opstillede pølsevogn, som er kommet for de 
passagerer, der ankommer om natten og også skal have deres sult stillet. 
Så var en spændende aften slut.  
Næste møde er friluftsgildehal 18. juni. 
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Fælles gildehal 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. 
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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 
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9. Gilde 
 
Den 14. maj først på formiddagen drog 
14 af 9. Gildes piger på en 2-dages tur 
til Skagen. Vi rejste med toget, og den 
arrangerende gruppe havde medbragt 
kaffe og rundstykker. Da vi ankom til 
Skagen, indlogerede vi os på Hotel 
Plesner, og fortsatte til Skagen 
Museum, hvor vi fik en rundvisning og 
efterfølgende selv kunne gå rundt og se 

på udstillingerne. Frokosten indtog vi på 
museets café. Eftermiddagen var til fri 
disposition, og da solen skinnede så flot, gik vi 
en tur ud i byen. Vi mødtes senere i hotellets 
gårdhave til en drink, inden vi spadserede til 
Restaurant Pakhuset og nød en tre retters 
menu. Næste dag spadserede vi til Skagen 
Kirke, som er fra 1841, tegnet af C.F. Hansen 
og ombygget i 1910 af Plesner. Dorte Lietzen gav os en orientering om kirken og  

Bindesbølls flotte  udsmykning. Derefter 
fortsatte vi til Holger Drachmanns Hus, hvor en 
meget vidende guide fra Skagen Museerne gav 
os en indsigt i Holger Drachmanns spændende 
liv med hans digte, malerier, mange 
kvindebekendtskaber og tre ægteskaber. 
Drachmanns urne ligger begravet ude på 
Skagens Gren. Han døde i 1908. Derefter 
spadserede vi ad de små gader med pæne 

huse og haver tilbage til hovedgaden og spiste frokost på Jacobs Café. Midt på 
eftermiddagen tog vi toget tilbage til Aalborg. 
Vi havde en rigtig spændende og indholdsrig tur og var heldige med godt vejr.  
Næste arrangement er fællesgildehal med 8. Gilde den 17/6 
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10. Gilde 

Lørdag, den 25. maj var 10. gilde på Himmerlandstur. 

I en lejet bus kørte vi fra Gildeborgen via Klitgård, Nibe, 
Sebbersund og Ajstrup Hede i det smukkeste solskin og 
forårs landskab til Halkær Mølle, hvor vi gjorde det første stop 
for at nyde formiddagskaffen. Undervejs hørte vi om Sebber 
Kloster Ajstrup Hede, et lynghedeareal 12 km sydøst for 
Løgstør på ca 2 km2. Fra Halkær gik turen via de 
Himmerlandske Heder, Oudrup Kirke og stedet hvor Skarp 

Salling lerkarret blev fundet. Lerkarret er fra omkring 3200 f.kr. og blev fundet i 1891 ved 
stenalderhøj ved landsbyen Skarp Salling – lerkarret er afbilledet på vores 50 kr. seddel. 

Lidt for middag nåede vi målet for vores udflugt ”Dansk Nutidsmuseum” i Års. Et museum 
fyldt med minder fra de seneste 100 år. 

De fleste af tingene på museet stammer fra danskernes 
dagligdag, som den så ud for 20, 30 eller 100 år siden. Et 
fantastisk museum, hvor vi gik rundt i et par timer, og 
sammen kunne vi mindes vores egen barndom og ungdom, 
men også se og genkende brugsgenstande fra vores 
bedsteforældre og forældre - og det bedste var, at man også 
måtte røre de udstillede 
genstande.  

Det var en rigtig god oplevelse, hvor der mange 
gange blev spurgt ”kan du huske?”. 

Efter en dejlig frokost incl. kaffe og kringle kørte vi 
gennem Aars, hvor der var mulighed for at se 
kunstneren Per Kirkebys kunstværker. 

Tak til arrangerende gruppe for en dejlig tur. 
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11. Gilde 
 
Til vores fødselsdagsmøde torsdag den 9. maj 2019, besøgte vi  Center for Papirkunst i 
Hune. 
 
En eventyrlig og spændende verden, der har papiret som omdrejningspunkt,  klippet, 
formet, foldet, revet eller skåret. 
 
Centret ejes og drives at psaligraf Bit Vejle. 
Det er Bit’s mesterværker, der udgør den 
permanente udstilling. Derudover er der 
skiftende udstillinger af både danske og 
internationale papirkunstnere.  
 
Da vi var der, var det udstillingen 
Paper Dialogues, vi kunne se.  
 

Her fik vi mulighed for at opleve kinesisk, nordisk 
og Jersey’ klippekunst, hvor dragen som fælles 
tema knytter de tre nationer sammen. 
 
Et besøg, der absolut kan anbefales.  
 
Vi sluttede af med em lækker tapasmenu fra 
Rævhede. 
 
Næste arrangement er 
Friluftsgildehal i 

Gildeborgens have tirsdag den 4. juni 2019.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://paperdialogues.com/
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Gildetur – 11. gilde 
 

Den 16. maj 2019 var vi en lille flok på 15, der drog sydpå til det smukke Toscana 
 
Vi boede på et tidligere kurhotel i byen Montecatini Terme. Byen har siden 1800-tallet 
været berømt for sine termalbade i herskabelige omgivelser. 

 
 

 
 
Den første dag, fredag, gik turen til middelalderbyen Montecatini Alto. Vi tog kabelbanen – 
Funiculare - op til byen, der ligger ca 300 meter oppe over kurbyen Montecatini Terme. 

  
Senere på dagen tog vi til vinsmagning hos en lokal vinbonde. Efter en kort introduktion 
om vinstokkene mm, smagte vi 6 forskellige hvid – og rødvine. Til vinen blev der serveret 
forskellige lokale specialiteter, pølser, oste mm. Vi sluttede af med grappa (italiensk 
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brændevin), hvortil vi fik mandelkager. Det var et selskab i løftet stemning, der nogle timer 
senere forlod vingården!! 
 
Næste dag drog vi afsted på en heldagsudflugt til San Gimignano og Volterra.  
San Gimignano er kendt for sine mange forsvarstårne fra middelalderen. Volterra var en af 
de vigtigste etruskerbyer i Italien og rummer mange levn fra etruskertiden, bl a bymuren 
med den berømte byport, Porta dell´Arco, og et af de vigtigste etruskermuseer i Italien..Vi 
var nogle, der besøgte etruskermusset og oplevede sarkofager i flere etager, ganske 
imponerende. 

  
 
Søndag tog vi endnu en heldagsudflugt. Denne gang til Pisa og Lucca. Her havde vi nogle 
timer på egen hånd. Nogle vovede sig op i det skæve tårn og nogle så domkirken og 
dåbskapellet. Da vi samledes ved det aftalte mødested, åbnede Vorherre for sluserne, og 
vi fik i løbet af kort tid vand, så vi næsten sejlede. Vi kom i tørvejr på en restaurant, hvor vi 
skulle spise frokost. Her kunne vi sidde i tørvejr og tørre lidt. 

  
Om eftermiddagen fortsatte turen til Lucca. På en spadseretur gennem byen, så vi bl a 
domkirken og byens handelsplads, der er oval. Den følger nemlig linjerne fra et tidligere 
amfiteater. Bymuren omkring Lucca er en anden af byens seværdigheder. Den består af 
stjerneformede volde. 
 
Så var der indlagt en fridag i programmet. Mandag kunne vi slappe af, ligge ved poolen 
eller kigge på byen. Det var nu ikke ligefrem poolvejr, så mange gik på opdagelse i 
Montecatine Terme. Og Alice faldt for Puccini på en af byens bænke 
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Tirsdag var vi igen på farten. Denne gang til Firenze, Toscanas hovedstad. Firenze ligger 
ved Arnofloden. Flere af italiens berømte kunstnere, som Leonardo da Vinci og 
Michelangelo har sat deres præg på byen. Vi spadserede over den berømte bro Ponte 
Vecchio med dens mange guldsmedeforretninger. 

  
 
Næstsidste dag, onsdag, var igen fridag. Nogen havde fået lyst til at komme tilbage til 
Lucca og tog toget fra Montecatini Terme. Nogen slappede af ved poolen, for 
temperaturen var steget og solen skinnede, så det lykkededes nogen af os at komme i 
poolen. 

  
Torsdag forlod vi så det dejlige hotel, hvor vi havde nydt at være. Venlig og 
imødekommende betjening. Dejlige omgivelser og smukke opholdsrum, hvor vi kunne 
hygge os om aftenen.  
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Inden vi nåede lufthavnen i Bologna, besøgte vi Vinci, Leonardo da Vinci’s fødeby. Vi 
besøgte da Vinci Museet, hvor vi kunne følge da Vinci’s liv, som opfinder og 
videnskabsmand.  

 
 
 
En dejlig afslutning på en skøn uge i Toscana. Tak også til vores rejseleder, som var med 
til at gøre turen ekstra spændende med sin utrolige viden om Toscana. 
 
Tak for samværet til alle rejsefæller. 
 
Hanne Th 
11. gilde 
 

 
 

 

12. Gilde 

Den 5.5. havde 12. gilde som noget nyt loppemarked på Frederikstorv. – Det blev en god 
dag med mange besøgende og fint salg til gavn for vores hjælpekasse. 

Den 6.5. var en dag 12. gilde havde glædet sig til, idet vi afholdt fællesgildehal med 6. 
gilde, som er vores ”bedstemor-gilde” og 10. gilde, som er vores ”moder-gilde”. Der var fra 
de tre gilder taget initiativ til dette givtige arrangement.  

 Aftenen startede med gildehal med Jørgen Orlien i højsædet. På sideposterne var Anna-
Marie 12. gilde og Anni Sperling 10. gilde. 

I gildemestertalen blev spejder- og gildesymboler opfrisket, og Jørgen havde ”fællesskab” 
som overskrift i sit 5. min. Sct. Georg. 

En dejlig eftergildehal, hvor gildebrødrene fra de tre gilder blev grundigt blandet, og hvor 
snakken gik livligt mellem taler og sange. 
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Den 23.5. var 12. gilde på Forårsvandring til Skipper Clement Naturlegeplads i Aabybro. – 
Vi var 15 gildebrødre, som skulle lege, inden vi satte os til bords med grill-mad m.m.  

Vi blev inddelt i hold og skulle dyste i gummistøvle-kast. – Det udløste mange gode grin, 
og det vindende hold fortjente chokoladen! 

I højt humør nød vi derefter de gode bøffer med lækre salater og hjemmebagt brød. 

Godt mætte skulle vi igen røre os, og denne gang var det med risposekast i spande (nok 
sværere end man troede!). – Samme hold vandt chokoladen, men vi er gode til at dele, så 
det nød vi til kaffen sammen med Birthe’s kringle. 

Stor tak til gruppe 3 for dejligt arrangement i skønne omgivelser – ja selv vejret var med 
os. 

12. gildes næste arrangement er friluftsgildehal den 13.6., og efter sommerpausen er vi 
praktiske hjælpere i Buderup Ødekirke den 13.8. 

 

Kulturlauget 
 

Onsdag 3. april havde Kulturlauget laugsting. 
Da Helle Stenild havde aflagt beretning bad 
hun medlemmerne om at sige, hvis de havde 
nogle forslag til kommende arrangementer, og 
det blev ført til protokols. 
Kontingentet blev vedtaget stadig skal være 
100 kr. årligt.,  

Såvel laugsmester, skatmester og skriver 
blev genvalgt.  
Derefter fortalte Karen Kjær om det 
frivillige arbejde på Hospice. Karen fik 
derefter af laugsmesteren overrakt en 
donation til Kamillus, det frivillige arbejde. 
Efter et godt afviklet laugsting kunne vi 
nyde kaffe og rullepølsemad. 
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Fællesgildehal:  

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

5 minutters Sct. Georg - Fællesskab. 

 

Definitionen på fællesskab er, at det er en samling af mennesker, der bindes sammen af 
noget, de har til fælles, hvilket vil sige noget de er enige om, noget de har samme 
synspunkt om, eller fx en interesse de deler med hinanden. Fællesskab kan også tolkes 
som sammenhold, partnerskab, samvær, slægtskab (familie) og alliance som fx Den 
Europæiske Union eller USA.   

De store fællesskaber i Danmark blev blandt andet skabt med oprettelsen af fx 
højskolerne og andelsbevægelserne, men også politiske partier er et fællesskab omkring 
en fælles ideologisk holdning. 

I ”Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark” står der under ”§ 2 Idegrundlag og formål” 
blandt andet, at medlemmerne (gildebrødrene) i fællesskab aktivt arbejder, … og deltager i 
løsningen af humanitære og samfundsmæssige opgaver.  

Et fællesskab betyder, at vi aldrig er alene om opgaverne - det sker altid i forhold til og i 
samarbejde med andre mennesker. 

Et fællesskab betyder mindre JEG og mere VI. 

Vi er født med mange tænkelige forskelligheder, hvorfor det er så afgørende, at der til 
stadighed er plads til os alle i fællesskabet. 

At være medlem af gildebevægelsen betyder ikke en ensretning - her er der plads til 
alle slags mennesker. Ved at arbejde i fællesskab er det kun fantasien, der sætter 
grænser for udfoldelsen. 

Derved er fællesskabet og fantasien med til at udvikle personlige egenskaber, såsom 
mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. Alle vigtige 
kvaliteter for gildebevægelsens liv og trivsel. 

Intet fællesskab er uden ansvar. Hvilket betyder, at vi hver især sommetider må 
indordne os efter hinanden. 

Jeg mener, at fællesskabet betyder alt for os. For fællesskabet sørger for beskyttelse, 
tryghed, udvikling, kritik og nærvær og samvær. Derfor skal vi værne om fællesskabet og 
undgå, at det går i opløsning, og at vi ender som magtsyge individualister eller som meget 
ensomme mennesker. 

Der ligger store livsværdier i at være fælles om et stykke arbejde og udbyttet er så 
afgjort med til at skabe og styrke sammenholdet og fællesskabet. 

Ligesom mandskabet på et skib har en kaptajn, en styrmand og en maskinmester mv. 
altså et hierarki – hvor ansvaret er fordelt - har man også i fællesskabet forskellige roller - 
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således også i gildebevægelsen, hvor vi har en gildeledelse, men når det er sagt, så har vi 
alle til stadighed et fælles ansvar over for fællesskabet. 

Men er vi så selvstændige – i fællesskabet? Eller er vores fællesskab en illusion? Er det 
en fordel eller en ulempe at være i et fællesskab? Jeg tror personligt på, at for at et 
fællesskab skal fungere, så skal der også være plads for den frie udfoldelse. 

Mahatma Gandhi, (1869-1948), den åndelige leder af Indien, har sagt, ”I fællesskabet 
skal vi udvikle os”. 

Når vi som enkelt individ får den største mulighed - frihed til at stræbe efter noget – ja! 
så bliver der skabt værdier, som kan komme fællesskabet til gode, og derved bliver 
fællesskabet stærkest. 

De stærkeste fællesskaber er de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen 
om at løse en opgave, og denne holdning var blandt andet baggrunden for stiftelsen af 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark i 1933.  

 Gennem mere 86 år har medlemmerne (gildebrødrene) ud fra deres etiske og 
moralske baggrund – indholdet af gildelov og gildeløfte - bistået mennesker, der har et 
behov for humanitær hjælp både socialt og i kulturelt samvær med andre mennesker, 
både privat og via samfundet.  

 Det er derfor, at vi som gildebrødre til stadighed yder en frivillig indsats, som 
er med til at styrke vort fællesskab – for uden denne indsats var der ikke noget fællesskab. 
Fællesskabet skal ikke tages for givet, for fællesskabet er at bære hinanden og fælles 
deles om ansvaret. 

 Alle mennesker i hele verden er fælles om en ting – at søge lykken. For i bund 
og grund er vi alle ens. Vi søger alle det samme, men har blot forskellige måder på, 
hvordan vi skal nå det, vi ønsker. Der er en gang en der har sagt, ”hvis vi en dag finder 
lykken – så er det fordi, vi har gjort det i fællesskab.” 

Lad mig slutte med at sige: ”Hvis vi ikke arbejder sammen, falder tingene fra 
hinanden. Hvis vi arbejder sammen – og holder sammen – er det til gavn, både for 
os selv, og for verden omkring os” – for det er i fællesskabet, resultaterne skabes. 

 

Jørgen Orlien, 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg. 
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Nekrolog: Lilly Kirsten Olesen 
 

6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg har mistet en af sine 
gildebrødre, idet Lilly Kirsten Olesen sov stille ind i sit 
hjem i Svenstrup omgivet af sine 3 døtre, onsdag den 8. 
maj 2019 - 85 år gammel. I de senere år var Lilly i 
dialyse hver nat, men til trods herfor deltog hun i alle 
vore arrangementer. 
 Lilly var tilknyttet KFUK – i dag De grønne 
pigespejdere - fra 1957 til 1965. Hun blev optaget i 
gildebevægelsen i Sct. Georgs Gildet i Skørping den 23. 
april 1974, blev væbner den 25.februar 1976 og optaget 

som ridder den 4. maj 1982 på Herregården Bratskov ved Brovst. 
 Hun var herold 1976-1978, gildekansler 1978-1980, gildemester 1988-1990 
og 1992-1993 igen herold i 1996. Gildemester fra 1996 til Rold Skov Gildets nedlæggelse 
den 26. november 2000. Overført til 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 26. april 2001. 
 Ingen kan være i tvivl om, at Lilly har ydet en stor indsats i Gildebevægelsen. 
Hun var spejder og gildebror helt ind i sjælen, og hun var et højt værdsat og skattet 
medlem af 6. gilde. 

Vi – Bente og jeg – havde den glæde at være i gruppe med Lilly i mange år. På sin 
egen stille måde ydede Lilly en fin indsats med mange gode indslag/ideer, såvel i gruppen 
som ved gildets arrangementer. 

Lilly have en fin og vel afbalanceret humor som blandt andet kom til udtryk i forbindelse 
med 6. gildes 50 års jubilæumsfest i 2002, hvor hun fortalte om de to mænd i hendes liv 
EJNER (hendes mand) og Sct. GEORG. Også hendes beretning om den gamle dame - 
der var flyttet ind i hendes hjem og mere og mere tog hjemmet i sin besiddelse - er 
uforglemmelig. 

Ved bisættelsen i Svenstrup Kirke den 24. maj var mange gildebrødre mødt frem for at 
vise deres medfølelse med familien, ligesom gildets fane var repræsenteret.  
 
Æret være Lillys minde. 
 
Jørgen Orlien 
Suppl GM 
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Nekrolog: Svend Aage Wisler 
Vi har i 7. gilde mistet en god og trofast gildebror. 
7. Gildes ældste gildebror Svend Aage Wisler er død den 16. maj 
2019. 
Svend Aage Wisler boede med Doris på fremtidens plejehjem hvor 
de sammen kunne fejre deres 70 års bryllupsdag i 2018. 
Svend blev 96 år og har hele livet haft tilknytning til spejder og 
gildebevægelsen. 
Aktiv spejder i KFUM, Peder Oxe Trop i Haslev, fra 1933 til 1945, 

hvor han også blev tropsfører i en periode. Svend blev i 1952 optaget i Sct. Georgs 
Gilderne, i 3. Gilde Aalborg. 
Efter 7. gildes oprettelse i 1953 blev Svend overført til 7. gilde, og var den sidste af de 
gildebrødre 
der har været med fra starten af 7. gilde. I 2018 kunne vi fejre Svends 65 års 
gildejubilæum. 
Doris og Svend deltog i 7. gildes gildehal i oktober 2018, så vi fik lov til at fejre Svend med 
maner. 
I sin gildetid har Svend være aktiv, og påtaget sig de opgaver og udfordringer gildet har 
budt på. 
Svend har været både gildeskriver, skatmester og gildemester i 7. gilde. 
7. Gildes gildebrødre deltog ved Svends bisættelse med fanevagt i kirken. 
En flot og værdig afsked med Svend, efter et langt liv i både spejder og gildebevægelsen. 

Æret være Svend’s minde 
Flemming Markussen 
Gildemester - 7. Gilde 

Medlemsrapport 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr. 25.05.2019 
 

Dødsfald 
6. gilde 

Lilly Olesen 
08.05.2019 

 
7. gilde 

Svend Aage Wisler 
16.05.2019 

 
Udmeldelse 

6. gilde 
Gerhard Posselt 

21.05.2019 
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Fødselsdage i juni 
Dato:                                            Gilde.  
01. Jørgen Tolstrup Sørensen, 85 år 6. 
01.  Ulla Væver 2. 
01.  Jørn Anthon Poulsen 10. 
02.  Gitte Møller Nielsen, 85 år 11. 
05.  Bodil Lillienskjold 9. 
07.  Minna Krægpøth, 70 år 08. 
08.  Herluf Christensen 12 
09.  Jytte Egebo 6. 
12.  Ditte Johnsen, 80 år 2. 
12.  Verner Kjærsgaard 10. 
13.  Elly Mogensen 11. 
17.  Peder Bloch-Poulsen 1. 
19.  Lis Ovesen 11. 
19.  Kirsten Bøgh Nielsen 10. 
21.  Jørgen Bøgh Nielsen 10. 
24.  Lis Andersen 10. 
26.  Marie-Louise B. Larsen 11. 
28.  Else Wedege 2. 
30.  Mogens L. Danielsen 1. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer i juni 
Dato:                                     Gilde 

04. Friluftsgildehal 11. 
05. Grisetur 8. 
06. Fødselsdagsgildehal 2. 
06  Kulturlauget 
11. Sommerfest i Gildeborgen 
12.  Bålaften 1. 
13. Friluftsgildehal 10. 
13. Friluftsgildehal 12. 
13. Friluftgildehal Fjerritslev   
17. Friluftsgildehal m/9. gilde 8. 
17. Friluftsgildehal m/8. gilde 9. 
18. Friluftsgildehal 6. 
19. Friluftsgildehal 5. 
7. Gilde: Se 7. gildes hjemmeside 
 

 
Arrangement i juli 

 

14. Vesterhavsmarch 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.7gilde.sct-georg-aalborg.dk/
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Fødselsdage i juli: 

Dato:                  Gilde: 
04.  Hanne Thusgaard Hansen,75 år 11. 
05.  Ellen Høyer 11. 
09.  Hans-Jørgen Ottosen 1. 
11.  Bodil Benedicte Bredahl,75 år 11. 
12.  Annette Ankeraa 10. 
14.  Hanne Scheving 9. 
17.  René Nilles 7. 
18.  Bente Hammer Thomsen 6. 
19.  Judy Winneche Nielsen 12. 
22.  Elsa Berglund Simonsen 9. 
23.  Bente Guldfelt, 75 år 9. 
23.  Henning Ottosen 7. 
 
 

 
Fødselsdage i august: 

 
Dato:                  Gilde: 
04.  Jette Hummel Heidemann,70 år 9. 
06.  Karen Kjær 6. 
07.  Edith Mathiassen 10. 
11.  Jørgen Abel Jensen 7. 
11.  Bjarne Adamsen 6. 
12.  Henning Toftild 8. 
14.  Leo Kjær Nielsen 10. 
15.  Karen Moritz, 106 år 2. 
15.  Lena Kühn Larsen, 75 år 6. 
15.  Bente Jacobsen 2. 
15.  Richardt Bjørno 7. 
16.  Hans Jørn Husum 1. 
16.  Martin Lykkegaard 8. 
17.  Per Bluhme Larsen 5. 
27.  Kirsten Tolstrup Sørensen 6. 
28.  Eddy Jensen 2. 
29.  Dorte Lietzen 9. 

 
 
 
 
 
 

 
Arrangementer i august: 

 
Dato:                                         Gilde: 
12. Friluftsgildehal Buderup Ødekirke 
14. Bålaften 2. 
17. Friluftsgildehal 8. 
19. Gilderådsmøde 11.  
20. Gildemøde 9. 
22. Fødselsdagsgildehal 10. 
27. Gildemøde 7. 
28. Arbejdsmøde 12. 
 
 

26. august 
25 års jubilæum 

Jens Carl Nielsen, 7. Gilde 
 

27. august 
60 års jubilæum 

Bent Møller, 5. Gilde 
 
 
 
 

 

TIL LYKKE  
TIL FØDSELARERNE og  

JUBILARERNE 
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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: 
Allan Thrysøe Thomsen 

Dådyrvej 14, 9200 Aalborg SV 
Tlf.: 2526 6456 

e-mail: att@tech.college.dk 
 

Distriktsgildekansler: 
Eva Lykke Madsen 

Kastetvej 33, 2. lejl.28, 9000 Aalborg.  
Tlf.: 2662 4844 

e-mail: : elm2014@outlook.dk 
 
 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Birgit Olesen 

Løvenborgparken 29, 9400 Nørresundby 
Tlf.:  9817 6901 / 6177 6874 
e-mail: bbwo@stofanet.dk 

 
Distriktets Internationale Sekr. 

Pt. Ubesat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 Eva Lykke Madsen 
Kastetvej 33, 2. lejl.28, 9000 Aalborg. 

e-mail:  elm2014@outlook.dk 
 

 
Annoncer: 

PR- og aktivitetsudvalget 
 
 

 

Deadline for Gildepost,  
nr. 5. september 2019 

Torsdag, den 29. august  2019
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