Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Gildeposten

Nr. 5

september 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

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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SCT. GEORGSGILDERNE I AALBORG
SANGERLAUGET
14. august 2019
En ny sæson i sangerlauget starter i september, og vi glæder os til at se jer til laugsting,
hvor vi alle kan være med til at forme laugets fremtid.

LAUGSTING
Onsdag den 4. september 2019 kl. 19.00 i Gildeborgen
Dagsorden i henhold til laugsskråen:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og protokolfører
Laugsmesters beretning
Laugsskatmester fremlægger regnskab til vedtagelse
Fastlæggelse af laugsskat for kommende sæson
Valg af laugsledelse:
Laugsmester:
Laugsskatmester:
Laugsskriver:

på valg
på valg – ønsker ikke genvalg
på valg

Valg af suppleanter:
Suppleant for laugsmester
Suppleant for laugsskatmester
Suppleant for laugsskriver
Valg af posekigger + suppleant
5. Behandling af indkomne forslag
(skal være laugsmester i hænde senest 8 dage før tinget)
6. Eventuelt
Efter tinget er der, som sædvanlig, en let servering + kaffe/the, og resten af aftenen
fortsætter som traditionel sangaften.
Kommende mødedatoer: 2019: 2. okt. – 5. nov. – 27. nov.
2020: 30. jan. – 27. feb. – 26. marts – 29. april – 28. maj
Husk! - Evt. afbud 2 hverdage før inden kl. 18.00 til Anna-Marie på tlf.
22 29 22 22 eller mail til anna-marie@post.tele.dk
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Sangerlauget afholder Laugsting 4. september 2019.
Indkaldelsen er udsendt rettidigt til laugets medlemmer.
- men der er plads til flere i Sangerlauget, så kom og vær med til hyggelige timer med
glad sang og smittende god stemning.
Hver sangaften har et tema, hvor vi bl.a. får indblik i mange af vore kunstneres liv og
karriere og dermed også forskellige genrer.
Kommende mødedatoer i Sangerlauget:
2019: 02. oktober – 5. november – 27. november.
2020: 30. januar – 27. februar – 26. marts – 29. april – 28. maj
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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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Sommerfest i Gildeborgen.
På en lidt regnfuld men lun sommeraften i juni afholdt Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Sommerfest i Gildeborgens Have. Ca. 70 gildebrøde havde trodset vejret og var mødt op
med medbragt mad og drikkevarer.
Det blev en rigtig hyggelig aften med hyggeligt
samvær og sang og ikke mindst uddeling af
donationer.
Lars Roost underholdt med sang og guitarspil
og Susanne Danielsen var instruktør på en lille
komedie til stor morskab for alle gæster. Efter
177 forsøg på at få optagelsen i ”kassen”
lykkedes det vist for instruktøren.
Aftenen slutte med ”Nu er jord og himlen stille”.

8

Donationerne tilfaldt:
DDS – Klarup gruppe:
DDS – Aalborghus gruppe:
KFUM Knuden:
Foreningen for efterladte efter selvmord:

5.500 kr. til et bålsæt
7.000 kr. til nye døre
9.000 kr. til telte
6.000 kr. til et seminar
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KFUM Spejderne i Svenstrup
Vores donation på 9.000,- kr. blev givet i tilskud til opførelse af værkstedsbygning med
udekøkken + en rygeovn + en bageovn. Vi var til indvielse lørdag 17. august. Vi fik vores
egen pitza fra bagovnen.

Der var så senere servering af helstegt pattegris + mørbrad røget i egen ovn, det smagte
fortrinligt.

En karrusel – bygget af spejderne, til glæde for alle ”ungerne”
Det skal bemærkes, der til projektet også ydet større tilskud fra bl.a. – Aalborg kommune,
diverse fonde fra pengeinstitutter, Bygge og Anlægsfonden. Diverse byggemarkeder +
Lions Klub m.fl. – samt mange frivillige timer.

Gildehilsen Anny & Finn Bramsen + Flemming Hansen
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Vesterhavsmarch 2019
En

STOR tak til alle – Vesterhavsmarchen 2019

Vi havde en rigtig god march, men en fin stemning på alle stationerne. I år var det Klanen fra KFUM
spejderne, Saltum – der var ansvarlig for Grønhøj station. Det bliver det formentlig også næste år.
Marchen kan kun gennemføres ved at alle har ydet en indsats. Dette gælder stor som lille, fint at der er
mulighed for og deltage, det antal timer, den enkelte har lyst til. Enhver hjælp er til gavn for marchen, og
dermed bidrager den til at vi kan skabe et overskud.
De mange opgaver før og under, samt efter marchen er løst på bedste vis.
Marchen vil også i år give overskud – beløbet kendes ikke på nuværende tidspunkt, men som tidligere år vil
regnskab blive et indlæg i Gildeposten. Beløbet overgår jo til Vesterhavsmarchens Hjælpekasse under Sct.
Georgs Gilderne i Aalborg:

Fremtiden – ja i år 2021 er det march nr. 50 – det
vil vi på flere måder markerer. Hvis du har en
sjov fortælling fra en af de mange marcher, så
send den til undertegnede, vi vil bruge den i
forbindelse med marchen i 2021.
Vi arbejder med planer om at få flere
spejdergrupper og lokale foreninger til at være
en del af arbejdet. Dette grundet vi ikke bliver
yngre og dermed ikke har de samme muligheder
for at ”løfte” opgaven.
Vi har også i år haft hjælp fra flere ”ikke” gildebrødre, mange tak for jeres indsats, super dejligt og en stor
hjælp.

Vesterhavsmarch komite´
Formand Finn Bramsen
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Distriktsgildehal i Buderup Ødekirke 12. august
Mandag den 12. august 2019 var der inviteret til åben
sommergildehal i Buderup
Ødekirke.
Rigtig mange gildebrødre
fra alle gilder var mødt
frem, så kirken blev hurtigt
fyldt op, da stavherold bød
inden for til gildehallen.
Musik i gildehallen blev
leveret af Else Øgendahl Schmidt og Niels Jørn Østergaard på
harmonika,
og efter fanesang Vaj højt, vaj stolt bød
stadsgildemester Flemming Hansen velkommen.
Derefter sang vi Blæsten går frisk over Limfjordens
vande, og Birgit Olesen blev indsat som distriktets ny
DUS.
I sin gildemestertale omtalte Flemming Hansen
klimaproblematikken generationerne imellem. Den
unge generation er meget bevidst omkring miljø og
klima – ophobning af plasticaffald – CO-2 udslip m.v.,
men på højt plan også storforbruger af ny teknologi og til tider smidvæk mentaliteten.
En tanke strejfede mig efterfølgende: efter en afsluttet festival hvor dynger af mere eller
mindre brugbart er efterladt – i kontrast til, når en stor spejderlejr forlades fuldstændig
clean.
Margrethe Hansen fra 12. gilde holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun
bredt fortalte om Buderup Kirkes historie helt fra start i 1100 tallet
og frem.
Vi sang derefter Danmark nu blunder den lyse nat, inden
Gildeloven blev læst af Anni Andersen 12. gilde.
Gildehallen blev lukket, og vi sang Vift stolt på Kodans bølge.
Vi forlod gildehallen med dejlig harmonikaspil af Else Øgendahl
Schmidt og Niels Jørn Østergaard.
Uden for kirken skulle der nu hygges, og distriktsgildet var vært
ved et glas vin, inden vi alle nød den medbragte mad.
Et dejligt arrangement sluttede med, at alle i kreds sang Nu er jord og himmel stille. –
Vejret var med os, lige indtil vi skulle pakke sammen, så åbnede himlen sig, så der blev i
hast sagt tak for en dejlig aften.
John Pedersen
12. gilde
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Nyt fra Gilderne

2. Gilde
6.juni fejrede 2.gilde 76 års fødselsdag med en dejlig gildehal, en dejlig aften med god
gildemestertale og 5 min. Sct. Georg afholdt af Rita Koch.
Eftergildehallen var med dejlig mad, og en god fødselsdagstale af Birgit Olesen:
Fødselsdagstale 2019:
For ca. 1 måned siden kørte jeg op til vores lille fritidshus. Det var lige på det tidspunkt,
hvor mælkebøtterne stod i fuldt flor – Flot så det ud – hele græsmarker oversået med
mælkebøtter.
Bare de ikke står i min græsplæne, så kan jeg virkelig nyde synet.
Det fik mig til at filosofere lidt over mælkebøtten og dens styrke og ukuelighed. Den er
næsten ikke til at udrydde. Den lader sig ikke stoppe af ret meget – kan bryde igennem
selv asfalt.
2. gilde har ret meget til fælles med mælkebøtten, synes jeg. Vi er måske ikke så
flotte som mælkebøtten. Vi har alderen imod os; men når vi pynter os lidt til f.eks.
gildehal, ser vi da også helt godt ud trods ”erfaringsfugerne”.
Ukuelige som mælkebøtten er vi også. Vi lader os ikke stoppe af forskellige skavanker
eller problemer. Et eksempel: Tombolaen giver ikke så mange penge mere og kræver
en masse arbejde og organisation; men så er der nogle kreative hjerner i gildet, der
bare finder på noget andet vi kan tjene penge på (hjælp ved mountainbike-løb og
pakning og udbringning af breve.)
Det er da sejt, når gennemsnitsalderen er over 80!
Vi er også stadig gode til at hygge os og søge nye oplevelser, eksempelvis vores
Tombola-fest eller vores særdeles vellykkede tur for nylig til Blokhus med papirklip,
fiskerestaurant og besøg hos Tove i deres herlige sommerhus. Moesgaard og filmaften
har vi til gode, og det bliver temmelig sikkert også hyggeligt og interessant.
Noget af det jeg nyder meget ved at være med i gildet er de mange gode og
tankevækkende gildemestertaler og 5 min. Sct. Georg’er.
Tak for dem!
Det er mit håb for 2. Gilde, at vi fortsat må have evnen til at se muligheder frem for
begrænsninger – trods fremskreden alder.
Tillykke med vores fødselsdag!
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6. Gilde
Vi holdt friluftsgildehal i Gildeborgen Have, tirsdag den 18. juni. Trods en noget dyster
vejrudsigt med udsigt til regn blev det en vidunderlig aften med solskin og varme - også i
overført betydning. Vi havde to gæster - Jørgen K. Kristensen (KRIS) og Martin Lund.
Vi mindedes vor afdøde gildebror Lilly Olesen med et minuts stilhed.
Suppleant for gildemesteren Jørgen Orlien holdt en gildemestertale over emnet
VÆRDIGHED.
Helle Stenild holdt 5 min. Sct. Georg og fortalte om en spændende tur, som hun i foråret
havde haft til Svalbard, hvor hun bl.a. havde kørt i hundeslæde.
GM Ingrid Strandsbjerg Kristensen blev efter et halvt års ”fravær” - pga. sygdom i hjemmet
- genindsat i sit embede. Hun takkede Jørgen, fordi han så beredvilligt havde varetaget
embedet i det forløbne halve år.
Efter gildehallen var der ekstraordinært gildeting med valg af repræsentant og suppleant til
gildeborgens bestyrelse - se referat nedenfor.
Gruppen, der stod for det efterfølgende arrangement, havde selv lavet menuen, der
bestod af Chili Con Carne med grøn salat og en bradepandejordbærkage. Meget
velsmagende og til en pris af i alt 25 kr.
Ingelise Back, der var bordleder, havde valgt, at vi sang ”Det dufter lysegrønt af løv …”,
som vi også sang ved den efterfølgende komsammen ved Lilly Olesens bisættelse. Som
udgangspunkt til hver gruppes beretning havde Ingelise kreeret et vers på melodien ”Man
bli´r så glad når solen skinner …” hvor omkvædet lød: Man bli´r så glad, når gruppen
mødes, så diskuteres dit og dat. Der må ved bordet gerne nødes, før vi på emnet tager fat.
Forklar mig hvad der sker. Hvad er det, som vi ser? Man bli´r så glad og fri men det er nok
fordi: Man bli´r så glad, når gruppen mødes til sang og skål og sammenhold.”
Ud fra gruppernes beretninger kan det konstateres, at grupperne arbejder godt og med
meget forskelligartede emner.
Vor GIM Margit Kammer gav os en beretning om det kommende arrangement for Aalborggilderne – Rundskuehefte – som skal løbe af stablen i 2020, og hvor overskuddet skal gå
til ”Lys i Afrika”.
Vi fik udleveret gildets folder gældende fra 1. juli 2019 til 31. december 2020.
Vort næste møde er gildemødet tirsdag den 3. september som er lagt i hænderne på 2.
gruppe.
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6. Gilde
Tirsdag den 18. juni 2019 blev der afholdt ekstraordinært gildeting i Gildeborgens have
efter friluftsgildehallen med deltagelse af 22 gildebrødre ud af 25 mulige.
Helle Stenild blev valgt til dirigent og GK Bente Bo Orlien blev valgt til protokolfører.
Helle konstaterede af gildetinget var lovlig indvarslet.
Punkt på dagsorden var i vedtægterne § 4 at få tilføjet et punkt til dagsorden for gildeting:
Valg af repræsentant og suppleant til Gildeborgens bestyrelse.
Blev vedtaget som punkt 9.
Mie Holmsberg blev valgt til repræsentant og Jørgen Orlien til suppleant.
Efterfølgende punkter i dagsorden for gildeting blev herefter:
10. Beretning fra udvalg og laug.
11. Eventuelt.

8. og 9. Gilde.
Den 17. juni holdt 8. og 9. gilde fælles gildehal i
Pumpehuset i Mølholm. Vi havde dejligt
sommervejr den aften. GM Anny Bramsen holdt
gildemestertalen, hvor hun fortalte om de mange
gode og sjove oplevelser, som hun havde haft i
forbindelse med de mange spejderlejre, hvor hun
havde været med som hjælper. Senere blev hun
medlem af 9. Gilde, hvor hun i flere år har været
spejderkontakt.
Jens-Wilfred Christensen holdt 5 minutters Sct.
Georg. Han kunne stadig huske mange af de oplevelser, han havde haft som spejder. Det
var nogle meget vilde ting, hans patrulje havde været med til, og det havde været rigtig
sjovt. Somme tider havde det næsten været med livet som indats, fik vi indtryk af.
Efter den udendørs gildehal holdt vi eftergildehal inden døre. Det var som sædvanlig en
rigtig hyggelig aften med god mad og hyggeligt samvær. Stor tak til de arrangerende
grupper.

15

9. Gilde.
Tirsdag den 20. august var 9. Gilde på besøg på
Aabybro Mejeri. Vi blev budt velkommen af
mejeriejer N.P.Lindhardt, som derefter viste os
rundt i lokaliteterne. Vi fik en masse spændende
oplysninger om produktionen undervejs og
samledes i kantinen, hvor Lindhardt fortalte om sin
opvækst i en familie af mejerister i flere
generationer og om sin uddannelse og ophold i
ind- og udland. Det gjorde han på en meget
underholdende og humoristisk måde. Vi så også
en kort film og gik derefter videre til hallen med
hans mange flotte biler og motorcykler.
Lindhardt købte mejeriet i 1968. Der blev produceret ost,
mælk og smør. Da produktet Kærgården kom frem, blev det
sværere at sælge
smør, og Lindhardt
satsede derfor på
at producere is,
som fik navnet
RYÅ IS. Det blev en stor succes, og med tiden
blev sortimentet udvidet med islagkager,
energitættet is til småt spisende personer og
fromager alt sammen i mange varianter. Lindhardt
har modtaget mange gastronomiske priser i
årenes løb. I mejeributikken er der et stort udvalg af egne produkter suppleret med mange
danske og udenlandske oste samt andre produkter fra lokalområdet.
Vi sluttede besøget med kaffe og kage i Cafe Privaten. Det havde været en rigtig hyggelig
og spændende eftermiddag.
Næste arrangementer er vores høstmarked den 7. september og septembergildehallen
den 16. september.
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10. Gilde
afholdt friluftsgildehal 13. juni i Wasa Wasa Hytten.

Vejret indbød ikke umiddelbart til en friluftsgildehal,
da store tunge skyer og lidt torden buldrede i det
fjerne. Derfor blev gildehallen afholdt indendørs.
Det blev en rigtig dejlig gildehal alligevel. Annie kom
i anledning af Dannebrogs 800 år i sin
gildemestertale ind på myten om at Dannebrog,
måske – måske ikke faldt ned fra himmelen i
Estland i 1219 i forbindelse med Valdemar 2. korstogssejr der. Leo K. afholdt 5 min. Sct.
Georg og fortalte en rigtig sømandshistorie fra det virkelige liv.

Efter gildehallen var det blevet tørvejr og en rigtig dejlig sommeraften. Vi valgte dog at
spise inde, da de udendørs borde og bænke var meget våde.
4. gruppe havde købt ind til og forberedt et flot måltid med gode sager til grillen, samt
udsøgte salater og lidt sødt til kaffen.
Det blev en rigtig dejlig aften med en rigtig god stemning med sang, smil og latter.
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10. Gilde
10. Gilde afholdt fødselsdagsgildehal, torsdag, den 22. august, dagen for oprettelsen af
10. Gilde i 1970 for 49 år siden.
26 gildebrødre/gildesøstre var mødt op for at fejre fødselsdagen.
Annie holdt en dejlig gildemestertale, som bl.a. handlede om at holde fødselsdag. 5 min.
Sct. Georg blev afholdt at Betty, emnet var Kirkens Korshær, hvor Betty er frivillig.
Musikvalget var dejlige sensommer sange. Under gildehallen blev Edith Mathiasen, som
døde den 11. juli 2019, mindet.
Efter gildehallen blev der skålet i ”bobler” for at fejre 49 års dagen. Derefter var der alt,
hvad der hører sig til, til en rigtig fødselsdag: Flag, taler, fødselsdagssang, flere sange,
god mad, vin og hjemlavet valnøddelagkage.

(Niels har forklæde på, da han havde fået opgaven som ”køkkenhjælper” og fotograf, men
vi synes han skulle med på billedet alligevel).
Tusind tak til 4. gruppe for et godt arrangement.
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Sommerudflugt – 11. gilde
Onsdag den 7. august 2019 mødtes 12 gildsøstre
og 3 ægtefæller i Vennebjerg.
Vi indtog en lækker brunch på Keramikcafeen.
Hyggede os, mens regnen silede ned. Håbede på,
at det havde regnet af, da vi var fædige med at
spise, men så heldige var vi ikke.

Iført paraplyer og regntøj besøgte vi Vennebjerg
Mølle, hvor én fra Vennebjerg Mølles Venner
fortalte Vennebjerg Mølles historie.

Den nuværende mølle blev oprindelig opført i Bindslev i 1842 og senere flyttet til Tversted,
inden den i 1934 opførtes i Vennebjerg og erstattede den oprindelige mølle.
Kunstmaleren Johs Hofmeister
købte møllen i 1962, hvor han
indrettede atelier.
Hofmeister forsøgte de næste
årtier at vedlgeholde møllen,
men det var en bekostelig
affære, og han besluttede i
1987 at forære møllen til
Fonden til Vennebjerg Mølles
bevarelse. Fonden har stiftet en
støtteforening Vennebjerg
Mølles venner, hvis formål er at
støtte arbejdet for at Vennebjerg
Mølle bevares, at omgivelserne
bevares intakte, og at udbrede kendskabet til de kulturelle og historiske værdier, der
knytter sig til stedet.
Det males stadig mel på møllen, hvis
vinden tillader det. Desværre var der
ingen vind, den dag vi var der, men vi
kunne købe en pose vennebjergmel med
hjem. Det var vi flere der gjorde, og der
fulgte en opskrift med på grovboller, og
jeg skal hilse og sige, at det er nogle
lækre boller.
Turen gik videre til Vennebjerg kirke, hvor
Inge V fortalte om kirken. Vennebjerg
kirke er en af Vestvendsyssels markante
kirker, der med sin høje beliggenhed og
sit frie udsyn er et fikspunkt i landskabet synlig viden om.
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Kirken er opført midt i 1100-tallet og har romansk skib og kor, der er opført af granitkvadre.
Tårn, sakristi og våbenhus er senere tilbygninger – antagelig fra 1400-tallet.
Altertavlen er et maleri af Svend Engelund, Vandringen
på Søen.

Den romanske
døbefont er lige så
gammel som kirken.
Den har formentlig
oprindelige stået
meget tættere på
indgangen.
Døbefonten sokkel er
ikke original. Den er
først føjet til i
forbindelse med en restaurering i første halvdel af
1900-tallet.
Det sengotiske krucifiks ved siden af korbuen - med evangelistsymboler i medaljoner for
enden af korsarmene - stammer fra slutningen af 1400-tallet.

Da vi havde besøgt kirken og skulle tilbage til
bilerne, var regnen tiltaget yderligere. Vi blev
enige om, at det planlagte besøg i Lønstrup,
hvor vi skulle slutte af, måtte droppes. Vi skiltes
ved kirken og kørte hjemad. En dejlig oplevelse
rigere, trods regnen.
På gensyn fra en af rejsefællerne
Hanne Thusgaard Hanen

20

Kulturlauget
Torsdag den 6. juni tog Kulturlauget på udflugt, nærmere betegnet til Den Gamle By i
Aarhus.
Vi mødtes ved indgangen, og vi var også heldige, at det var dejligt vejr. I samlet trop drog
vi ned i haven, hvor bestyrelsen bød på kaffe, rundstykker og basser. Da vi havde nydt
det, var der lidt tid til at kigge på alle de smukke huse, måske besøge bageren og få
“russere” eller noget andet godt med hjem.
Så var det tid til at møde vores guide, Anders.
Vi havde på forhånd bedt om at blive vist rundt og få fortalt om den “nye” afdeling, hvilket
Anders gjorde meget levende. Han fortalte om kvindeoprøret i tresserne, hvor kvinderne
ikke mere ville finde sig i at være bundet til huslige gøremål men også i stigende grad ville
ud på arbejdsmarkedet.
Samtidig kom der jo også alle de tekniske vidundere på markedet, efterhånden blev de
næsten hvermandseje, ikke mindst fjernsynet.
Så fik vi fortalt om de tre lejligheder, vi kunne komme op at se. Der er en gynækologisk
afdeling, ja der er godt nok sket meget siden halvfjerdserne.
En anden interessant lejlighed var et kollektiv, hvor de unge rigtig havde boltret sig efter
deres smag.
En enlig dame frk. Sneum havde testamenteret alt sit bohave til den gamle by, og
lejligheden stod nøjagtig som den havde gjort i halvfjerdserne, det var meget morsomt, og
det var fine møbler, frk. Sneum havde været skoleleder.
Bagefter skulle vi “ Aarhus fortæller” der ligger under jorden. Anders fortalte, at for at dette
fantastiske projekt kunne lade sig gøre, havde Salling fonden sponsoreret de mange
millioner.
Nu skulle vi sige farvel til vores guide, og Helle Stenild kunne på alles vegne sige en stor
tak.
Så gik vi ned i denne enestående udstilling, der spænder fra vikingetiden over 2.
Verdenskrig og frem til nutiden. Der er så meget at se. Bl.a. en smuk sølvtidssamling og
en stor plakatudstilling.
Nu kaldte frokosten, som vi indtog i “Hobrohuset”, hvor der var dækket pænt op til os. Efter
den og en hyggelig sludder var “den officielle “ del slut. Laugsmesteren takkede for
fremmødet og en god dag. Nu kunne vi alle selv gå rundt og se det, vi ønskede. Alle
syntes, det havde været en god oplevelse.
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I kælderen på kisten under trappen er der
en pose indeholdende ternede duge, de er
til fri afbenyttelse for alle gilder, de passer til
bordene ude i pergolaen.
De skal så afleveres i posen efter brug,
selvfølgelig rene.
Ulla Væver, 2. Gilde

Rettelse – Gildeposten Maj 2019 side 7
Her skriver jeg, der er givet 17.000,- kr. til pavillion. De 17.000,- kr. er givet til flere
spejders deltagelse i -Den 24. verdensspejder Jamboree blev afholdt på topmødet
Bechtel Family National Scout Reserve i West Virginia fra 22. juli til 2. august 2019.
Værtsopgaverne blev delt mellem Boy Scouts of America, Scouts Canada og Asociación
de Scouts de México.
Der er givet 8.000,- kr. til Jens Bang Klanen – indkøb af en pavillion.
Gildemester Finn Bramsen
1. Gilde – Aalborg.
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Notat fra møde i GIM Gruppen onsdag d. 15. maj 2019

Emne: Møde med adm.chef Poul Muganga fra JEEP organisationen i Uganda, samt
marketingskoordinator Helle Pasgaard fra Energiselskabet Eniig.
Palle Bjørnstrup 5. Gilde fra GIM gruppen bød velkommen til mødet og de to gæster.
Ridsede kort op at mødet egentlig havde sit udspring i planerne for Aalborggilderne om at
udgive og sælge et rundskuehefte i 2020, der skal have til formål at støtte projekt ”Lys i
Afrika”, og at vi kunne udnytte det held, at Poul Muganga var på besøg i Danmark, og
havde lyst til og kunne komme til dette møde, der måtte indkaldes medkort varsel.
Vi har tidligere forsøgt at lave et landsdækkende projekt til støtte for ”Lys i Afrika” i
samarbejde med Eniig, men grundet samarbejdet med Eniig fandt landsgildeledelsen
dengang, at projektet var for kommercielt for gilderne.
Denne gang er Aalborggilderne uafhængige og sig selv i projekt Rundskuehefte til fordel
for ”Lys i Afrika”, men vi har behov for samarbejdspartnere for i sidste ende at kunne sikre
os, at vores evt. bidrag til projekt ”Lys i Afrika” også vil kunne nå ud og gøre gavn for
børnene i Uganda. Og til at sikre dette har vi behov for et samarbejde med JEEP i
Uganda.
Herefter gennemgik Helle Pasgaard, der hos Eniig (Tidligere EnergiNord) har været
initiativtager og primus motor omkring ”Lys i Afrika”, hvorledes dette havde fungeret i Eniig
og i samarbejdet med JEEP. Helle har været med fra a-z i projektet, og bl.a. flere gange
selv været i Uganda for sammen med JEEP at uddele Solcellelamper. Hun fortalte blandt
om, at der er mørkt, rigtig mørkt 12 timer i døgnet, og hvilken effekt det havde for familier,
at anskaffe sig en solcelle lampe, der betød at børn kunne læse deres lektier om aftenen.
Der var også et sundhedsaspekt i dette, idet solcellelamperne afløste små ildelugtende
petroleumslamper, der samtidig gav svie i øjnene.
En detalje var, at lamperne ikke blev uddelt gratis, modtagerne skulle betale et behersket
beløb for at få en solcellelampe, dette i samråd med JEEP. Men betalingen var hurtigt tjent
hjem for familien i form af besparelse på indkøb af petroleum. En solcellelampe har en
levetid på ca. 3 år. Den symbolske betaling for lampen gik til betaling af JEEP arbejde.
Der var mange flere spændende detaljer og enkeltfortællinger, der virkelig demonstrerede
et stort behov og en stor effekt af indsatsen i Uganda.
Til slut fortalte Helle, at Eniig var på vej ud i endnu en fusion, og at hun p.t. var usikker på
om Eniig eller det nye fælles selskab ville opretholde aktiviteten ”Lys i Afrika” – men hun
ville gerne give tilsagn om, at hun også som privatperson gerne ville understøtte og være
behjælpelig med vores ”Lys i Afrika” projekt. Det var et dejligt tilsagn.

Herefter kom Poul Muganga på banen på sit afrika/engelsk. Han fortalte om
organisationen JEEP, der havde hovedsæde i hovedstaden Kampala. Han fortalte om
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JEEP organisationen, og hvorledes de arbejdede. Han informerede også om hvor glade
man havde været for samarbejdet med først Energi Nord og nu Eniig om ”Lys i Afrika”
projektet. Samtidig informerede han om samarbejde med andre organisationer fra andre
nationer.
Han fortalte også, at man nu også arbejdede med solcelleanlæg til skoler i Uganda, og at
det bl.a. havde den effekt at børn mødte frem i skolen, når det var blevet mørkt for at læse
lektier.
Udover behov for lys, har Uganda også mangel på vand, og derfor var man også begyndt
at lave dybe brønde til vand, og her etablere en solcelledrevet pumpe til at hente vandet
op.
Han ville meget gerne indlede et samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, og på
alle de måder han og JEEP kunne understøtte vores evt. projekt ”Lys i Afrika”.
Herefter besvarede både han og Helle spørgsmål fra forsamlingen, og på den måde tror
jeg, at alle fremmødte mødedeltagere fik et godt førstehåndsindblik omkring hvilken effekt,
gavn og glæde, der kunne komme ud af projektet, som Rundskueheftet skal medvirke til at
skabe den fornødne økonomi til.
Lidt under halvdelen af de inviterede fra Aalborggilderne var mødt frem, men målet om
information og formål for at arbejde med Rundskueheftet, som et aktiv i en ny Aalborggildeaktivitet til formål for ”Lys i Afrika” fik en større kendskabskreds, som forhåbentlig vil
bruge dette til at udbrede kendskabet om projektet yderligere, så det kan blive forankret i
alle gilder.
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Tak for det gode initiativ.

Så kom vi i mål med uddeling af breve for Intego.
Det har været en rigtig god, sjov og indbringende opgave vi har påtaget os i den
forbindelse.
Vi i 9. gilde har haft nogle hyggelige pakkemøder med kaffe, brød og megen hyggelig snak
om fordeling af gader (der var ikke så mange, der gerne ville uddele i kolonihaverne –
meget forståeligt) men ruterne blev altid ”solgt”.
I regn og slud skal brevene ud, var mottoet, og vi var ude i alle typer af vejr og vi fik lært
vores by at kende – det er vist det der hedder ”learning by doing”
Jeg vil gerne hermed sige rigtig mange tak til initiativtagerne: Anna-Marie og John
Pedersen.
I har taget er stort slæb sammen med overpostmester Kurt Keldorff, postmestrene Jette
Nielsen, Flemming Markussen, Henrik Larsen og Sven Orla Rasmussen.
Vi var under hele processen godt orienteret om hvad der var sket og hvad der skulle ske.
Alt var altid veltilrettelagt, brevene var foldet, lagt i gadeorden og talt op. Det var lige til at
gå til.
Jeg ved jeg har alle piger i 9. Gilde bag mig med ordene i dette indlæg.
Vi klar, hvis der skulle komme et lignende job.

Med gildehilsen
Gunny Kongsted, 9. gilde
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Nekrolog: Per Sander

I 5. gilde har vi mistet en god og trofast gildebror. Per Sander sov stille ind den 24. juni
2019 efter kort tids sygdom. Per var aktiv gildebror lige til det sidste. Han blev 75 år.
Vi mindes Per som en person, der var et ordentligt menneske, der var parat til at yde en
indsats for gildebevægelsen. Per var medlem af 5. gilde i 42 år. Han blev optaget den
26.041977 - blev væbner den 14.02.1979 og ridder den 02.11.1993.
Per var de sidste 5 år gildemester i 5. gilde, og tidligere har han været skatmester. Da vi i
2006 etablerede Bryggerlauget i 5. gilde, var Per - som tidligere brygmester - den, der øste
af sin viden om øl og fremstilling af denne drik, og vi andre blev holdt i ørerne.
I mange år har Per været webmaster for Aalborg gildernes hjemmeside, ligesom han hjalp
flere enkelte gilder med deres hjemmesider. Da vi skulle beslutte, om vi skulle blive på
Gildeborgen, udførte Per som formand for gildeborgsudvalget et stort arbejde.
Ved Vesterhavsmarchen har han i mange år stået for materiellet, og han var en fast
hjælper på Station Løkken.
Per har det meste af sit liv været tilknyttet Det Danske Spejderkorps, og han var næsten
identisk med Vestbjerg Gruppe. Han var ligeledes et aktiv medlem af Spejdermuseet.
Per vil blive savnet i gildebevægelsen, og tankerne går til Vibeke og familien i den svære
stund.
Ved bisættelsen i Sulsted Kirke deltog mange spejdere og gildebrødre i en smuk
bisættelse, som Per selv havde sat sit eget præg på. Fanen fra 5. gilde var repræsenteret
sammen med 6 andre faner. Det var et meget betagende syn, da de 7 faner blev ført ind i
kirken ved bisættelsens start. Efter bisættelsen var der mindehøjtidelighed på Vodskov Kro
- med smørrebrød og øl. Det havde brygmesteren selv bestemt (man kunne ikke servere
kaffe og lagkage efter en brygmesters bisættelse).
Æret være Pers minde
Bjarne Nielsen
Kansler - 5. gilde
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Nekrolog: Edith Mathiassen

Da vi den 11. juli 2019 fik den sørgelige meddelelse, at Edith Mathiassen var død på
Hospice i Nørresundby, gik vores tanker til Bjørn der havde mistet sin mangeårige
livsledsager.
Edith blev født d. 7. august 1956 i True ved Mariager. I gymnasiet traf hun Bjørn og
sammen flyttede de, dels til Aarhus, Nibe, Thorshavn og Aalborg, og igen til Aarhus, før de
til sidst kom tilbage til Aalborg, som Edith altid betragtede som sin by.
Edith var i mere end 25 år et meget skattet medlem af 10. Sct. Georg Gilde og hun har
gennem årerne beklædt forskellige poster i gildet.
Edith var indtil sygdommen tog over, en kompetent gildemester, hvor hun med blid hånd
ledede gildet i hendes og gildebevægelsens ånd. Ediths gildemestertaler efterlod ofte
spørgsmål, der for den enkelte, gav stof til eftertanke.
Edith var fuld af gåpåmod, hun afskyede enhver form for pylderi og tog hellere selv fat,
end bad andre om hjælp. Edith var sej, og trods sygdom var hun altid optimistisk og fuld af
glæde og evnede og forstod at være meget engageret til det sidste.
Utallige er de ture i og omkring Aalborg hvor Edith, med stor viden, har vist os byen.
Sammen med Bjørn planlagde og ledte Edith os gennem mange af landets nationalparker
på vores årlige week-end-ture. Ediths forarbejde, store fortælleglæde og guideegenskaber
gjorde altid turene meget succesfulde
Vi vil altid mindes Edith med stor glæde, respekt og kærlighed.
Æret være Edith minde.
Annie Sperling
Gildemester 10. Gilde
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Nekrolog: Helge Nielsen

Vi har i 7. Gilde mistet en engageret gildebror der har sat sine spor,
og præget den gode stemning og kammeratskabet i gildet.
Helge døde onsdag den 19. juni 2019.
Helge blev optaget i 7. Gilde i 1977, og har med en kort pause været gildebror
i 7. Gilde siden. 34 år er det blevet til i Sct. Georgs Gilderne.
Et livslangt engagement i spejder og gildebevægelsen har givet indhold og oplevelser for
alle
der har været tæt på Helge. Helge har selv lavet en liste over de vigtigste årstal ……,
og det er ikke småting af jobs og hædersbevisninger der er på listen. Vigtige ting i livet er
blevet skrevet ned. Hvem husker ikke Helges lille sorte lommebog, hvor stort set alt var
gemt.
Når snakken kom på …Hvornår var det nu….så kom lommebogen frem.
Spejder siden 1942, 10 år gammel, så spejderånden har holdt et helt liv.
Det er helt i tråd med det Helge altid sagde, når unge mennesker ”gik til noget…”.
Man GÅR ikke til spejder, man ER spejder….
Helge har om nogen taget sin tørn med at styre 7. Gilde….
Som kansler havde Helge altid styr på tingene og intet blev glemt….
Da hjemmesiderne blev moderne gravede Helge hele 7. gildes historie frem og
dokumenteret den.
Også gildets mødeprotokol er fyldt med Helges tegninger på mødeindkaldelserne.
Vi vil i 7. Gilde mindes og huske Helge , der om nogen tog Spejderidealer,
Spejderlov og Gildelov til sig , og levet efter dem.
Vi vil mindes og huske Helge som spejder, gildebror og en god ven man kunne stole på.
7. Gildes gildebrødre deltog ved Helges bisættelse med fanevagt i kirken.
Præstens tale i kirken var helt i den gamle søspejders ånd:
Livet sammenlignet med et skib der sejler forbi. Man ser skibet komme nærmere,
sejlene blive større og folder sig ud medens skibet passerer og pløjer sig flot gennem
bølgerne.
Skibet der langsomt forsvinder i horisonten for vore øjne. Men i horisonten er der andre
der ser skibet nærme sig, og tager imod det, på samme måde som da vi så skibet komme.
En flot og værdig afsked med Helge, efter et langt liv som spejder og gildebror.
Æret være Helge’s minde
Flemming Markussen
Gildemester - 7. Gilde
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster
2019/2020
Gilde
1.

Gildemester
Finn Bramsen

2.

Ulla Væver

5.

Bent Uggerly

6.

8.

Ingrid
Strandsbjerg
Kristensen
Flemming
Markussen
Jesper Hansen

9.

Anny Bramsen

10.

Annie Sperling

11.

Lis Ovesen

12.

Anna-Marie
Pedersen
Eigil Bach
Nielsen

7.

Fjerritslev

019.08.2019
SpejderWebkontakt
master
Claus
Peter Jensen
Hansen
Anne Marie
Connie Væver
Hansen

GildeGildeskat
kansler
mester
Peter Jensen Jørgen
Christensen
Tove
Hanne Dam
Rahmberg

GIM

Bjarne
Nielsen
Bente Bo
Orlien

Ole Max
Müller
Signe Vinther
Nygaard

Palle
Bjørnstrup
Margit
Kammer

Per Bluhme
Ingelise Back

Bjarne
Nielsen
Jørgen Orlien

Kurt
Keldorff
Søren
Aagaard
Pedersen
Inger
Jensen
Anette
Ankeraa
Bente
Møller
Nielsen
Hanne
Jørgensen
Jess Jensen

Jens Carl
Nielsen
Søren Egholm
Sørensen

Ingen
Tage V.
Andersen

Lars Peter
Roost
Jesper
Hansen

Kurt
Keldorff
Martin
Lykkegaard

Marianne
Møller
Jørgen Bøgh
Nielsen
Annette Gjørtz
Bloch

Ingen

Tove Husum

Laila Haugen

Jytte
Højmark
Ingen

Jette Nielsen

Anne Winther

Gunny
Kongsted
Janne Voss
Hansen
Hanne
Thusgaard
Hansen
Hanne
Jørgensen

Anders Breier
Henriksen

Finn Bramsen
Else Wedege

Inge
Vestergaard

Anni
Andersen
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Medlemsstatus

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Pr. 30. juni 2019
Gilde
Stadsgilde
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
I alt

Sidste
kvartal
(4)
15
17
15
27
16
23
22
30
24
19
208

Riddere
11
9
9
11
4
6
14
18
17
6
105

Væbnere
4
8
5
14
10
17
8
13
7
14
100

Svende

I alt

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2

(4)
15
17
14
25
14
23
22
31
25
21
207
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Medlemsrapport.

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pr. 29.08.2019
E-mail ændring
6. gilde
Signe Nygaard
Signeny48@gmail.com
9. gilde
Yrsa Jacobsen
ys.jacobsen@gmail.com
Tlf.nr. ændring
1. gilde
Flemming Hansen
Tlf. 4062 1350
Fastnet tfl. nedlagt.
9. gilde
Elsa Berglund Simonsen
Tlf. 2134 8236
Fastnet tlf. nedlagt.
Adresseændring
1. gilde
Jørgen Christensen
Peter Jensens Vej 24
9310 Vodskov
11. gilde
Doris Christiansen
Peter Jensens Vej 24
9310 Vodskov
Dødsfald
5. gilde
Per Sander
24.06.2019
7. gilde
Helge Nielsen
19.06.2019
10. gilde
Edith Mathiassen
11.07.2019
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Fødselsdage i september:
Dato:
01. Ingrid Strandsbjerg Kristensen
02. Sven Orla Rasmussen, 80 år
03. Svend Erik Jensen
04. Else Søe Lysgaard
06. Hanne Skavenborg, 75 år
06. Per Nielsen, 60 år
08. Inge Vestergaard
14. Inga Landbo
16. Edith Christiansen
17. Tove Husum
18. Elsebeth Korsbæk
18. Marianne Christensen
19. Jessie Boye
21. Jørgen Orlien
23. Anni Andersen
24. Thomas Jensen
26. Jørgen Christensen
26. Kurt Keldorff, 75 år
30. Ulla Toftild
30. Bente Møller Nielsen

Gilde:
6.
7.
1.
11.
6.
12.
11.
11.
6.
9.
9.
6.
6.
6.
12.
8.
1.
7.
11.
11.

Arrangementer i september:
Dato:

Gilde:

03. Gildemøde
6.
04. Sangerlauget
05. Gildemestermøde
SGL.
07. Høstmarked
1. og 9.
08. Svampetur Hammer Bakker
10. Gildemøde
8.
11. Gildemøde
5.
12. Gildemøde
10.
12. Gildehal
Fjerritslev Gildet
16. Gildehal
9.
17. Gildehal
11.
18. Gildemøde
2.
23. Gilderådsmøde
10.
24. Gildemøde
7.
25. Høstgildehal
12.
26. Gildehal
1.

Jubilæum

25 år
20. september
Flemming Markussen, 7. gilde

Til lykke til alle fødselarer og
jubilaren
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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

Redaktør:
Janne Voss Hansen
Fyrrebakken 40, 2.Aalborg.
Tlf.: 5124 3784.
e-mail: janne@vosshansen.dk

Distriktsgildeskatmester:
Klaus Cordes,
Carl Klitgaardsvej 23, 2'tv,
Tlf.: 2164 0762.
e-mail: k-cordes@stofanet.dk

Distriktets webmaster:
Martin Lykkegaard
Knasten 118, 9260 Gistrup
Tlf.: 5124 3944
e-mail: martin.lykkegaard@mail.dk

Stadsgildekansler:
Lis Andersen,
Dronningensgade 7,st.
9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446.
e-mail: : lunen1945@gmail.com

Distriktets Internationale Sekr.
Pt. Ubesat.
Distriktets Uddannelsessekretær
Birgit Olesen
Løvenborgparken 29, 9400 Nørresundby
Tlf. 9817 6901/6177 6874
e-mail: bbwo@stofanet.dk

Distriktets hjemmeside:
www.sct-georg-aalborg.dk
Facebook:
Gildebrødre i Aalborg
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Distribution af Gildeposten:
Stadsgildekansler:
Lis Andersen,
Dronningensgade 7,st.
9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446.
e-mail: : lunen1945@gmail.com

Annoncer:
PR- og aktivitetsudvalget

Deadline for Gildepost
nr. 6. oktober 2019
Fredag, den 27. september 2019
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