Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Gildeposten

Nr. 8

december 2019

72. årgang

Automærkat

Klistermærke med gildelilje,
lige til at sætte i bagruden på bilen.
Kan købes i Gildeborgen.
Ved opslagstavlen står denne æske, hvor
der er høflig selvbetjening.
Diameter 9 cm. Pris 10 kr.
7. gilde sørger for opfyldning.

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

Stadsgildemesteren

Ultimo 2019

Kære gildebrødre
Det er blevet november, så det er igen blevet tid til at skrive en jule- nytårshilsen, hvor jeg
gør status og ser tilbage på året, der gik.
Årets første to fællesarrangementer var Nytårskuren i januar og fælles-gildemødet i
februar. 2. gilde stod for kuren i Hasseris kirkes krypt. Efter spisningen blev vi underholdt
af ”Den Skaldede pædagog”, Thomas Holst, som fortalte om John Mogensens liv.
Musikforedraget blev krydret med kendte sange fra John Mogensens karriere, og som gav
gildebrødrene rig mulighed for at synge med. Birthe Schou, de Grønne Pigespejdere fik
overrakt Sct. Georgs prisen, og seks spejdergrupper modtog donationer. Fællesgildemødet i februar, som 11. gilde var tovholder for, blev afviklet på kulturcenter
”Trekanten”. Aftenen startede med spisning (dagens ret som buffet), hvorefter Jørgen
Hein, medlem af byrådet og rådmand for Ældre- og Handicapudvalget i Aalborg
Kommune, fortalte om Aalborgs udvikling med fokus på byen fra industriby til vidensby.
Underholdningen var med vokalensemblet Voices in Modern.
I år var det andet år, at der var indkaldt til en uformel sommerfest i Gildeborgens have. Det
blev en hyggelig aften med festlige indslag og rigtig god tilslutning. Jeg håber, at dette
arrangement bliver en fast tradition.
Tilslutningen til friluftsgildehallen i Buderup i august og distriktsgildehallen i november
viser, at gildebrødrene i Aalborg ønsker at slutte op om fælles arrangementer. Henholdsvis
12. gilde og 1. gilde stod for den praktiske afvikling.
Jeg er igen i år imponeret over, hvordan alting klapper, når Vesterhavsmarchen og Dansk
Flygtningehjælps landsindsamling er i gang. De er begge eksempler på aktiviteter, hvor
mange gildebrødre fra Aalborg gør en særlig indsats for at skaffe midler.
De uniformerede korps og spejderkontaktudvalget er den 28. november fælles om
Fredslyset, der igen i år starter på Gabels Torv. I skrivende stund er arrangementet ikke
afviklet, men jeg håber, at det igen i år bliver en succes. Efter vandringen gennem byen
afsluttes med 2. gildes sammenkomst i Folkekirkens hus. Jeg håber, at rigtig mange
gildebrødre slutter op om begge arrangementer.

3

Jeg kan ikke komme ind på alle årets arrangementer, og jeg har valgt ikke at fremhæve
enkelte gildebrødre for deres indsats, men jeg vil gerne her takke alle de gildebrødre, der i
løbet af året har gjort en kæmpe indsats til gavn for os alle.
Det er en glæde for mig, at flere gilder er begyndt at samarbejde om gildehaller,
gildemøder og andre aktiviteter. Når vi bliver færre og færre i de enkelte gilder, må det
være vejen frem at samarbejde og være fælles om møder.
Efter et udvalgsarbejde fik vi i foråret vedtægter for foreningen Sct. Georgs Gilderne i
Aalborg (Gildeborgen) og vedtægter for Distrikts-/Stadsgildet. På det ordinære
stadsgildeting i maj blev der i sidstnævnte vedtægter indføjet en turnusplan, så det
fremover på skift er en fælles forpligtelse for gilderne at lede Stadsgildet.
Jeg skal også hilse fra den øvrige Stadsgildeledelse, takke alle for et godt samarbejde
samt ønske alle gildebrødre og familie
en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår
Flemming Hansen, Stadsgildemester
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FÆLLES GILDEMØDE
6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg inviterer alle gildebrødre med ledsagere under
Aalborg Distriktsgilde til fællesmøde på TREKANTEN, Sebbersundvej 2a, 9220
Aalborg Øst.

Mandag den 24. februar 2020, kl. 17.45 – 21.00
Aftenen starter med spisning – dagens ret som buffet - og kl. ca. 19.00 vil
domprovst og præst til domkirken i Aalborg - Budolfi Kirke - Niels Christian
Kobbelgaard underholde os under overskriften
”Man kender et folk på dets sange”.

Pris kr. 130,00 – pr. person - inkl. mad, kaffe/kage og underholdning.
Drikkevarer købes ved indgangen til rimelige priser.
Beløbet indbetales på konto 9037 4572211741,
senest den 14. februar 2020 med angivelse af navn og gilde.
BEMÆRK! Du er først tilmeldt, når beløbet er modtaget.
Eventuel henvendelse kan ske til GK Bente Bo Orlien på tlf. 25 39 41 26 eller mail
jogborlien@gmail.com
Der er gratis parkering, og bus nr. 11 og 14 kører næsten lige til døren.
Vi glæder os til at se jer mandag den 24. februar 2020.
Med gildehilsen fra 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg.
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Landsindsamling til Dansk Flygtningehjælp.
På en regnvåd november søndag, var 30 gildebrødre travlt beskæftigede med at servicere
ca 220 indsamlere.
Det var som distriktskoordinatorer ude i distrikterne, i gildeborgen, og i Fynsgade centret.
Ja, og en enkelt gildebror(søster) der gennem de sidste mange år, trofast er mødt op som
indsamler.
Af de godt 11 mill. som landsindsamlingen gav, blev det til omkring 265.000 for Aalborg
Kommune.
Et resultat vi godt kan være stolte af.
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Julemarked Aalborg Kloster
Efter nogle hektiske uger med klargøring, kunne vi i 11. gilde byde velkommen til vores
julemarked i Aalborg Kloster lørdag den 23.november 2019. I år var det 39. gang, at
markedet blev holdt i det smukke Helligåndskloster.

Der blev uddelt donationer til KFUM spejderne Knuden og DDS Støvring Gruppe. Derefter
åbnede klosterforstander Flemming Møller Mortensen
markedet og tændte Molly’s lampe.
FDF Tamburkorps underholdt i Klostergården og
marcherede rundt i midtbyen.
Julemarkedet var velbesøgt . Der var kø ved vores
tombola og nissebod. Mange købte mundgodt,
dekorationer og fine kreative ting.
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Vores 3 klosterrundvisninger var fuldt booket. Ikke mindre en 110 besøgende var med på
rundvisning.
Vi havde i år hjælp af KFUM Knuden i vores Gløggbod, og det var da en ren fornøjelse at
opleve de unge mennesker. De klarede bare opgaven superflot, og de har givet tilsagn om
at hjælpe igen næste år.
FDF hjalp os igen i år med transport af vores ting fra Gildeborgen og Blegdalsgården og
flere af vores ægtefæller hjalp med opstilling og nedtagning.
En stor tak til alle vore hjælpere, uden deres hjælp havde vi næppe klaret opgaven.
Et julemarked, der har skrevet sig ind i historien. For hvad skete der? Pludselig dukkede
vores statsminister, Mette Frederiksen,
op.

På gensyn næste år, lørdag den 21.
novembe 2020
Mgh
Hanne Th
11. gilde
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Nyt fra gilderne

2. Sct. Georgs Gilde – Fredslyset 2019
Torsdag d. 28.11.2019 var det igen tid til modtagelse af fredslyset på
Gabels Torv. Mange spejdere, forældre og gildebrødre var mødt op
med lygter, og dem, der ikke havde lygter, kunne låne en af
gildebrødrene, så fredslyset kunne blive fordelt.
Der var inviteret flere gæster men den eneste, der kom, var rådmand,
for Miljø- og Energiforvaltningen Lasse Puertas Navarro Olsen, som fik
en lygte med hjem til kontoret.
Med FDF Tamburkorps i spidsen og tændte lygter, gik det
smukkeste optog igennem byen i let regnvejr, og vi sluttede
med at synge ”Dejlig er jorden” på Gabels Torv.
2. Gilde stod for arrangementet efterfølgende i Folkekirkens
Hus på Gammeltorv.
Der var et dejligt voksenkor der
sang 4 dejlige sange for os – bl.a.
”Happy Xmas (War is over)” af John
Lennon.
Vi sang også fællessang bl.a. ”Du,
som har tændt millioner af stjerner”.
Der kunne købes kaffe, vin og
småkager, og Ulla læste
Fredslysbudskabet 2019, skrevet af
Anders Ladekarl, Generalsekretær
for Dansk Røde Kors.

Temaet for Fredslyset 2019 er ”Mod til fred”.
Han skriver bl.a.: ”Vi lever i en historisk fredelig tid. Det skal vi
huske, når vi taler om krige og konflikter. Vi mennesker er
ikke blevet helt fredelige – desværre – men vi er blevet
mindre krigeriske og dygtigere til diplomatiet. Krig er ikke
længere en naturlig reaktion, hvis man ser på, hvordan
moderne liberale demokratier agerer. Samtalen har på lange
stræk erstattet krudtet”. Og slutter med ”Det lys vi skal tænde
for fred består af ord – af samtale – det er det stærkest våben
mod dem, der søger at grave grøfter og skabe konflikter
mellem mennesker”.
Det var et dejligt arrangement både ude og inde, og det
virkede til, at alle hyggede sig.
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Der er flere dejlige billeder på Facebook siden – de er taget af nogle af deltagerne.

2. Gilde
Tirsdag den 12. november havde 2. gilde den årlige
biografaften.
Aftenens film var VORES LIVS FERIE med Helen Mirren
og Donald Sutherland i hovedrollerne.
Filmen er et komedie-drama, som handler om John og Ella
Robina, som har haft et langt og lykkeligt ægteskab i 50 år.
Tiden har sat sine spor, og de har derfor besluttet at tage
på et eventyr. Et
roadtrip i deres gamle autocamper, mens deres to voksne
børn derhjemme er ved at gå fra forstanden af bekymring.
På deres rejse oplever Ella og John lidt af hvert, mens de
genoplever fortiden og får det bedste ud af nutiden
John er galopperende dement og hustruen Ella terminal
kræftsyg. Det første er oplagt fra første færd, hvor han ikke
rigtigt aner, hvad der foregår omkring ham. Hvor syg Ella
egentlig er, kommer frem undervejs, og hun har en skjult plan. Deres gamle autocamper
tager parret ned ad Route 1 fra Boston i Massachusetts til Key West i Florida med
Hemingways hus og museum som mål. Hemingway er Johns yndlingsforfatter, som han
sammen med James Joyce kan udenad, fordi han hele sit voksne liv har undervist i
engelsk litteratur og sprog.
Heldigvis er autocamperen ikke en rustvogn, men blot et middel til at få set noget af
Amerika og genset noget af det liv, som langsomt lægges bag alle mennesker for helt at
forsvinde. Mindernes boulevard, hvor sandheden kan være bitter og besk. Fortrængninger
kommer frem om kærester og gammel kærlighed. Store og små pudsigheder på vejen
undervejs, lysbilleder om aftenen på et lagen til morskab for andre campister, de tiltagende
smerter for hendes vedkommende og hans bortsygnende hjerneceller. Således når vi frem
til Papa Hemingways turistfælde af et hjem, hvor den store amerikanske forfatter skød sig
selv på grund af hukommelsessvigt.
Det er 1960’ernes Janis Joplin, som synger på lydsporet med hæs stemme.

Ægteparret John (Donald Sutherland) og Ella (Helen Mirren) tager i deres livs efterår på
en sørgmunter rejse ned ad den amerikanske østkyst med hver deres sygdom i bagagen.
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Vores livs ferie har to af Hollywoods mest anerkendte skuespillere i hovedrollerne. De
spiller fantastisk. Helen Mirren med en sydstatsaccent tyk som barbecuesovs, spiller
inciterende og overbevisende Ella, kvinden, som har virkelighedens arbejdsbukser på.
Donald Sutherland er den vellidte lærer, der kan citere lange passager fra Hemingways
Den gamle mand og havet, men af og til ikke kan genkende hverken sine børn eller sin
kone. Det sidstnævnte skaber ballade ved vejs ende, men de to 70-årige finder, at det
trods alt, med trakasserier og trængsler, har været deres livs ferie.
Alt i alt en rigtig dejlig - yderst seværdig og sober film om sygdomme, som ikke er til at
bære. Hverken på film eller i virkeligheden.
14 glade gildesøstre var mødt op til billetsalg, og bod med slik, popcorn, candy floss og
sodavand.

Efter forestillingen stod menuen på sang og kaffe og the med Birgits gode hjemmelavede
boller med ost.
Alle var enige om, at det havde været en rigtig god hyggelig aften og en dejlig film.

6. Gilde
4. november mødtes 22 gildebrødre plus 2 ægtefæller i det gamle rådhus i Nr, Sundby.
Ingrid By bød velkommen til frivillig konsulent Leif Fuglsang og os alle sammen. Leif
Fuglsang fortalte os om husets historie og gav os en rundvisning i det spændende hus.
Det gamle rådhus stod færdigt og blev indviet i 1937. Vi startede i den gamle Rådhussal
hvor vi kunne beundre de flotte lysekroner med stjernetegn, og det gamle smukke gulv af
teaktræ som stammede fra den gamle engelske fregat Shah. Det samme gulv ligger også
på Marselisborg slot.
Vi fik en rigtig god rundvisning i det gamle flotte hus, kom rundt i de fleste rum og så også
det flotte glasmosaik ved trappen. Ældresagen lejede sig ind for fem år siden, og vi så
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både hvor der blev undervist i IT og sekretariatet. Alle godkendte foreninger kan booke
Rådhusalen og holde diverse møder. Medens vi var der havde foreningen Norden også
møde. Man skal selv lave kaffe og rydde op efter sig og vi sluttede aftenen af med kaffe og
dejlig kringle og småkager. Det var en god aften hvor vi alle blev lidt klogere på det gamle
hus.

8. Gilde
Gildemøde 11. november.
Vi mødte 17 Gildebrødre og 4 gæster til spisning, med vor traditionelle November menu
Gule ærter med flæsk og pølse, denne gang hjemmelavet af Michael Jensen.
Efter måltidet var der foredrag af Anni Walther om hendes tid i Aalborg kommune.
Der kom yderligere 4 gæster til foredrag og kaffebord.
Anni Walter fortalte livligt om tiden med 4 borgmestre, hvoraf Marius Andersen var den
mest sparsommelige, også det berømte badeværelse blev berørt, Anni mente han var
uskyldig da han troede han havde betalt den fulde pris.
Besøg af den russiske ministerpræsident i 70èrne var en stor og spændende opgave.
Fik ansvar for afvikling af Tall ships race, med fyrværkeri første gang, manglede penge
næste gang, men fik Thorkild Kristensen til at betale for fyrværkeriet.
Fik broen afspærret og Safri duo til at spille der.
Blev efter pensionering bedt om at overtage driften af Utzon centeret, hvor hun fik vendt
de røde tal til overskud.
Er nu formand for ældre sagen og i flere bestyrelser. Man må sige et langt og aktivt
arbejdsliv der blev levende beskrevet. Afslutningsvis var der besvarelse af spørgsmål fra
tilhørerne.
Hugo Elmer takkede for foredraget og overrakte en vingave.
Snakken gik livligt derefter indtil Hugo sagde tak for i aften, og vi sluttede en dejlig aften
med at synge Nu er jord og himmel stille.
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9. Gilde
Den 23. oktober om aftenen var vi til rundvisning på Hospice
Vangen i Nr. Uttrup. Frivilligkoordinator Kirsten Muniz bød os
velkommen og 2 frivillige, nemlig Gunny Kongsted fra vores
gilde og Karen Kjær fra 6.
Gilde fortalte om, hvordan
arbejdet som frivillige foregår:
De er værter ved middags- og
aftensmåltidet, hvor de dækker
bord med lys og servietter, de
kører sengeliggende patienter
ud i haven om sommeren,
pynter til jul og påske, passer
planterne inde i huset og den store hospicehave udenom,
holder aftensang hver torsdag aften og er besøgsvenner
for patienter, hvor der mangler
pårørende, eller når disse skal
aflastes.
Derefter blev vi vist rundt i den store bygning, som er helt ny og
meget imponerende med flotte rum og mange grønne planter. Vi
kunne også i mørket svagt fornemme de pæne udenoms arealer
og flere terrasser med mange siddepladser. Efter rundvisningen fik
vi kaffe og kunne stille spørgsmål. Det havde være en meget
spændende og interessant aften.
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9. Gilde
Ved gildehallen den 18. november talte GM Anny Bramsen i sin
gildemestertale om det svære danske sprog, som udlændinge
har svært ved at lære, og hun nævnte flere eksempler på
danske ord med flere meninger. Det var både morsomt og
interessant. Hanne Høyer blev genoptaget i vores gilde. Hun
har haft en pause på halvandet år og vil gerne være med igen.
Det er vi meget glade for. Vi har savnet hende.
Hanne Groth holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun fortalte om de
sjove ting som hendes børnebørn i forskellige aldre kunne finde
på at sige.
Ved eftergildehallen fejrede vi Hanne Høyers genkomst i gildet og sang ønskesange. En
rigtig hyggelig aften.
Næste arrangement er julemødet den 11. december.

10. Gilde
Med deltagelse af 33 gildebrødre og gæster afholdt 10. gilde gildemøde den 26.
november.
Arrangerende gruppe havde inviteret til en event hvor journalist og
debatredaktør Ove Nørhave, Nordjyske Stiftstidende fortalte om
sproget og om hvor det bevæger sig hen.
Ove Nørhaves oplæg til foredraget lyd således
Er du blevet nudget i dag? – Har du joinet en awersome event for
nylig? Er du blevet hypet? Er du blevet peaket? Og har du husket at
være committed før eller efter en performance-samtale?
Således fortsatte Ove Nørhave den næste time, hvor han fortalte om
sprogets udvikling. Mest påvirkning har det danske sprog fået fra engelske ord - mange
gange direkte oversat til dansk, som ikke altid virker lige godt.
Det var en rigtig fornøjelig aften, hvor spørgelysten fra deltagerne var stor.
Tak til 4. gruppe for en fin aften med dejlige hjemmelavede chokolademuffins og cupcakes
til kaffen/teen.
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11. Gilde
Onsdag den 6. november mødtes vi til gildehal.
Mod til fred. Temaet for Fredslyset 2019 var indledningen til vores gildemester Lis
Ovesens gildemestertale
Lis fortalte om Fredslystraditionens opståen i Østrig i 1986. Hvordan spejderne efter en
gudstjeneste i Wien bringer fredslyset med hjem og sender det rundt i Østrig og i Europa. I
flere lande er der et samarbejde mellem spejdere og Sct. Georgs Gilderne om at bringe
det rundt i Europa. Siden 1996 er det lykkedes at få Fredslyset bragt ud i Danmark og
videre til Sverige, Norge og Finland.
Stafetten i Danmark udgår i ugen før 1. søndag i advent fra Roskilde og Aarhus, hvor der
begge stedet afholdes arrangementer. Mange steder i Danmark inviterer spejdere og
gildemedlemmer til forskellige aktiviteter ifm modtagelse og videregivelse af Fredslyset.
I Aalborg er det gilderne med spejderkontakten i front, der står for et arrangement, hvor vi
med FDF´s tamburkorps i spidsen går gennem byen med Fredslyset.
I Danmark har Sct. Georgs Gilderne valgt at modtage og videregive Fredslyset uden
nogen form for politisk, religiøs eller anden bagtanke.

Lis udtrykte ønske om, at alle mennesker kunne få tryghed, men at hun
næppe tør tro på det, da verdens ledere tilsyneladende har lært meget lidt af
de krige, der er udkæmpet og som stadig udkæmpes.
Lis fokuserede herefter på de digitale medier, som i dag bruges rigtigt meget, både til
fredelige og hyggelige beskeder, men bestemt også til ufredelige budskaber.
Lis fortalte om en episode med Flemming Møldrup, den ene halvdel i ”kender du typen”.
Flemming havde efter en familieferietur til Israel postet et smukt billede af nogle bygninger
i Tel Aviv på de sociale medier.
Flemming Møldrup har et særligt forhold til Israel, fordi hans far i 1950’erne flygtede fra
Marokko til Israel. Hans far er begravet i Israel og han selv er vokset op der, så det
betyder rigtigt meget for ham at komme der.
Efter hans opslag fulgte nogle kommentarer som ”boykot Israel”, ”uskyldige mennesker
bliver drevet ud af deres hjem med magt, er det det du støtter op om og ”SMOVS” (et
hebraisk spotteord for jøder).
En fjendsk måde overfor personer, der poster en ferieoplevelse på de sociale medier
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Flemming Møldrup tog ikke til genmæle i første omgang, men svarede til sidst, at alle har
ret til at have sin mening og holdning, men at han gerne vil holde den uden for hans profil,
da han ikke vil tages til indtægt for Israels politik.
Mod til fred, vil det være at svare igen på angrebet? Vil det være modigt at tage
diskussionen op på de sociale medier?
Lis refererede til Ældre Sagen, der siger, at den hårde tone smitter, og derfor har opstillet
følgende 5 gode råd
- skriv kun det på de sociale medier, som du også vil sige ansigt til ansigt til en
person
- det er okay at være uenig. Vi kan sagtens diskutere uden at være eller blive enige
- vær konkret, tal om emnet og gå ikke efter personen. Hold dig til emnet, undgå at
blive personlig, respekt for andres mening
- stop op, tag en pause, inden du giver svar på en kommentar
- sig fra overfor den hårde tone
Disse ord, er mod til fred, ved at sige fra på en velovervejet måde.
Lis gav udtryk for, hvor glad hun er for at være med i fællesskabet Sct. Georgs
Gilderne, hvor vi markerer en flamme, der brænder for fred og sender lys ind i vore
stuer og hjerter. Et fællesskab, hvor der er plads til os alle, og hvor vi accepterer
hinanden, uanset hvem vi er
Lis sluttede sin tale med at citere Unesco og Moder Teresa:
”Fordi krig begynder i menneskenes sind, er det i menneskers sind forsvaret for fred
skal opbygges” (Unesco)
”Hvad kan du gøre for at fremme verdensfreden? Gå hjem og elsk din familie” (Moder
Teresa).
Doris Christiansen holdt 5 min Sct Georg. Doris fortalte bl a om hende og Jørgens
deltagelse i fejringen af 800 året for Dannebrog i København. En uforglemmelig
oplevelse.
I eftergildehallen hyggede vi os med mad, drikke, sang og historier.
Vores nestor Else Højberg styrede os med en fast, men kærlig hånd og havde som
sædvanlig et par historier i ærmet.
Næste arrangement: julemøde mandag den 9. december 2019 i Gildeborgen.
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Medlemsrapport.

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pr. 28.11.2019
Genoptagelse
9. gilde
Hanne Høyer
Magisterparken 77.,
9000 Aalborg
e-mail: hannehoyer@stofanet.dk
telefon: 20998807
19.11.2019
Adresseændring
9. gilde
Dorte Lietzen
Teglværksgade 18, 2. tv.
8000 Aarhus C
23.11.2019
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FØDSELSDAGE I DECEMBER
Dato:
Gilde:
05. Ingelise Back, 75 år
6.
08. Kirsten Særmark-T., 75 år
10.
09. Inger Jensen
9.
11. Allis Bartolin Møller
11.
13. Henrik Boelsmand
8.
14. Eva Lykke Madsen
2.
14. Gunny Kongsted
9.
14. Annie Sperling, 75 år
10.
15. Per Hougaard J.
8.
16. Kirsten Hansen
9.
20. Hanne Groth
9.
24. Bente Bo Orlien
6.
27. Yrsa Schøtt Jacobsen
9.

ARRANGEMENTER I DECEMBER
Dato:
Gilde:
04. Julemøde
6.
05. Julemøde
5.
05. Julemøde
8.
05. Fjerritslevgildet julemøde
06. Juletur
1.
09. Julemøde
11.
10. Julemøde
2.
11. Julemøde
9.
12. Julemøde
10.
16. Julemøde
12.
17. Julemøde
7.
18. Julemøde
Kulturlauget
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FØDSELSDAGE I JANUAR:
Dato:
Gilde:
01. Helge Hoff
8.
04. Bjørn Mathiassen
10.
09. Inge Rafn
9.
11. Søren Aagaard Petersen
8.
11. Betty Kjærsgaard
10.
11. Else Højberg,
11.
13. Betty Pedersen, 85 år
2.
15. Birgit Olesen
2.
18. Ellen Henriksen
12.
21. Kamma M. Pedersen
11.
28. Claus Hansen
1.
29. Ørvin Pedersen
7.
31. Anne-Marie Hansen
2..
ALLE ANNONCØRER OG LÆSERE
ØNSKES

ARRANGEMENTER I JANUAR:
Dato:
Gilde:
03. Nytårsgildehal
8.
06. Nytårsgildehal
6.
09. Kulturlauget
11. Nytårskur
13. Nytårsgildehal
10.
14. Nytårsgildehal
1.
14. Nytårsgildehal
5.
14. Nytårsgildehal
7.
16. Nytårsgildehal
11.
16. Nytårsgildehal
2.
18. Travetur
10.
18. Torskegilde i Fjerritslevgildet
20. Nytårsgildehal
9.
23. Nytårsgildehal
12.
30. Sangerlauget

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR.

.

TIL LYKKE TIL
ALLE FØDSELARER

21
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Nøvlingvej 21, 9260•Gistrup
• Telefon 98 31
40 3631 40 36
Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup
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Når man har hjertet med i produktionen
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