Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Gildeposten

Nr. 7

november 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

Aalborg Distriktsgilde
afholder
Distriktsgildehal
med indsættelse af
Eva Lykke Madsen
som distriktsgildekansler
fredag d. 8. november 2019 kl. 19.00
i
Hasseris Kirkes Krypt
Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg
NB! Ændret dato og sted.
Tilmelding til både distriktsgildehal og
den efterfølgende sammenkomst til
SGK Lis Andersen
tlf. 40 86 24 46
e-mail: lunen1945@gmail.com
Senest onsdag d. 30. oktober 2019
Menu kr. 100,Drikkevarer til rimelige priser.
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Nu har vi altså JUL igen, det lar´ sig ikke skjule………….
Igen i år vil 11. Sct. Georgs Gilde, Aalborg hjertens gerne byde velkommen til
vort traditionsrige JULEMARKED i

Aalborg Kloster lørdag d. 23. november fra kl. 10.00 til 15.30
JULESTEMNING SOM I GAMLE DAGE
I klostrets smukke Refektorium finder du TOMBOLA for både børn og voksne.
Der er boder med MUNDGODT og JULEDEKORATIONER.
Desuden er der en KREATIV bod.
Den populære bod med hjemmegjorte NISSER er naturligvis også med i år.
Lad os kræse for jer i vores hyggelige CAFÈ med GLØGG og ÆBLESKIVER i
den
gamle smukke Priorstue.
Der er RUNDVISNING i KLOSTERET kl. 11.00 – 12.30 – 14.15 (kl.12.30 også
på engelsk)
På gensyn til JULEHYGGE lørdag 23.11.2019
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FREDSLYSET 2019

FREDSLYSET 2019

FREDSLYSET 2019

FREDSLYSET 2019

Invitation
Vi håber at se rigtig mange gildebrødre
Torsdag den 28.november efter Fredslysmarchen gennem byen.
Gildets arrangement finder i år sted i Folkekirkens hus (Aalborgsalen)

Der vil være mulighed for køb af kaffe/the med brød, øl eller vand til rimelige
priser.
Koret MOSAIK vil underholde os med nogle af deres sange.
Fredslysbudskabet vil blive læst.
Kom og få et par hyggelige timer, arrangementet slutter ca 2000 -2030

2. Sct.Georgs gilde
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Sejltur med Loa
LEDERTRÆF
2. oktober var der det årlige ledertræf. Denne gang havde vi – gennem Henrik Larsen fra
7. gilde -fået en aftale i stand til en sejltur på fjorden med
LOA, så selvom vejret ikke tegnede for godt var vi alligevel
48 personer (incl. den faste besætning) ledere og
gildebrødre. Turen startede som altid på et skib med
sikkerhedsreglerne, og så gik turen ud ad fjorden. Det var
interessant at se alt det nye byggeri som er kommet langs
havnen, de gamle industribygninger – nogle som var lavet
om til moderne beboelse. Turen var kold, men man kunne
så gå ned i kabyssen og se køkken og køjer og få varmen
med en tår kaffe. Fra start havde vi håbet på at se
solnedgang, og selvom det startede med dårligt vejr, så fik vi
alligevel set en solnedgang.
Da klokken nærmede sig 19.00 lagde vi igen til ved kajen, og så blev der serveret lækre
sandwich og vand. I mens fortalte Jytte Jacobsen – som er frivillig om bord - om LOAs
historie fra et skrog til et flot sejlskib der er med til Tall Ship Races rundt omkring i Europa.
Det var en dejlig og kold tur.
Jytte, spejderkontakt i 10. gilde
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Uddeling af donationer fra Richardt Raetzels Mindefond.
Den 7. oktober var det 75 år siden læge Richardt Raetzel blev clearingsmyrdtet af
Gestapos håndlangere, den berygtede Peter-Gruppe på hjørnet af Rosenlundsgade og
Aagade.
Richardt Raetzel blev mindet ved en
højtidelighed i Gildeborgen, hvor Jørgen Orline
holdt indlæg om Richard Raetzel og Kurt Keldorff
viste ældre film fra årene omkring 1944.
Merete Raetzel Breaa – barnebarn af Richardt
Raetzel - uddelte tre donationer på hver kr.
5.000 til:
Valdemar Atterdag Gruppe blev tildelt en donation som anerkendelse for den store
indsats, der gennem mange årtier, og på grundlag af de grundlæggende principper for
spejderbevægelsen er udvist for forsat at udvikle, styrke og udbrede kendskabet til
spejderideen til gavn for børn og unge i Gistrupområdet.
Sofiendal Gruppe blev tildelt en donation som påskyndelse for det initiativ, som er vist ved
genskabelse af tidligere Sofiendal Gruppe i et lokalområde, som er under kraftig
byudvikling og med et stort medlemsgrundlag. Med den økonomiske håndsrækning håber
fonden, at være med til at skabe grobund for udvikling og udbredelse af spejderideen til
gavn for børn og unge i lokalområdet.
Nordjysk Spejdermuseum blev tildelt en donation som erkendelse for det store arbejde,
der udføres med indsamling og arkivering af effekter og beskrivelser omkring
spejderarbejdet især i det Nordjyske område samt for arbejdet med bevarelse af gamle
smalfilm ved overførsel til moderne digitale medier, således at eftertiden kan opleve
øjeblikke fra den svundne tid.
På dagen blev der lagt blomster på Richardt Raetzels grav og ved mindepladen i
Rosenlundsgade for begivenheden i 1944.
På billedet se Merete Raetzel Breaa (forrest) og modtagerne fra venstre Ulla Madsen,
Valdemar Atterdag Gruppe, Kurt Keldorff fra Nordjysk Spejdermuseum, Gert Simonsen og
Heidi Hoff fra Sofiendal Gruppe samt Mette Pilgaard fra Valdemar Atterdag.
Richardt Raetzels Mindefond
Kaj Palsgaard Andersen
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Nyt fra Gilderne

2. Gilde
Den 14. august havde 2.gilde bålaften ude i haven, det blev ganske vist bålaften uden bål,
årsagen var, at der var ikke mere brænde, og så er det jo lidt svært at få ild,
Men det var en hyggelig aften med mange sjove konkurrencer, vi spiste den medbragte
mad, og gruppen havde sørget for kaffen og kage til.
Vi havde den store glæde, at byde velkommen til Lene Højlund Lauersen fra Kirkens
Korshær, hun fik overrakt 5.000,00 kr. til deres arbejde med udsatte børn og unge her i
Aalborg kommune.
Lene L fortalte meget engageret om arbejdet med den gruppe børn og unge, et arbejde
hun virkeligt går op i med liv og sjæl, et meget in spirende indlæg i vores hyggelige
”bålaften”.
En rigtig god aften
Ulla Væver

2. Gilde
Den 18.september tog vi på tur, nemlig Moesgaard Museum ved Aarhus, vi kørte i private
biler. Vi fik nogle timer til at gå med at se udstillingen, det er et meget spændende
museum, det er næsten ikke til at nå det hele, der er mange ting man gerne vil fordybe sig
noget mere i, men så må vi jo tage derned igen.
Vi nød en dejlig frokost på stedet, så var der nogle der gerne ville se noget mere, mættet
af gode indtryk drog vi nordpå igen.
I det dejlige solskin fandt vi en rasteplads hvor den medbragte kaffe (arrangerende
gruppe) blev nydt, incl. Birgits gode boller.
Glade og godt tilpas fandt vi det sidste stykke til Aalborg.
Tak til gruppen for et godt arrangement.
Ulla Væver
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6. Gilde
6. Sct. Georgs Gilde holdt Gildehal 3. oktober.
Gildemester Ingrid Strandsbjerg holdt en dejlig gildemestertale om sammenholdet mellem
mennesker i vores egne gilder og i international forståelse. Ingrid sagde også, at hun
havde været meget glad for opbakningen i anledning af hendes mands død.
Bente Thomsen fortalte i sit 5 min. Sct. Georg om en dejlig familietur til Rønbjerg.
Til Eftergildehallen gik vi ind til de efterårspyntede borde. Til den gode mad fik vi dejlig vin
sponsoreret af vores 2 fødselarer Lena Kuhn Larsen og Hanne Skavenborg.
Hanne og Lena blev selvfølgelig behørigt fejret med gaver, sange og taler
Så gik vi ind til kaffen, hvor fødselarerne minsandten også gav lækker kage.
Richardt Bjørnø fra 7. Gilde havde vi besøg af, han solgte lodder til andespillet, og det salg
gik vist godt, det er jo også et udmærket formål.
Som sædvanlig gik snakken godt i 6. Gilde, men så var det tid at slutte.
Ingrid takkede 4. Gruppe. Vi havde haft en skøn aften, synes alle, og vi sluttede som
sædvanlig med at synge: Nu er jord og himmel stille.

7. Gilde
Tirsdag den 15.oktober 2019
2. og 7.gilde har afholdt fælles efterårsgildehal, vi
havde denne aften besøg af Gitte Nielsen 11.gilde –
Vibeke Rasmussen 10. gilde og Ulla Britt
Markussen, en aften hvor der blev fejret ikke mindre
end 2 jubilarer, nemlig Flemming Markussen og
Jens Carl Nielsen (Nick) begge 25 års jubilæum i
Sct. Georgs Gilderne, der var også en 80 års
fødselsdag, nemlig Svend Orla Rasmussen.

2. gilde var i højsædet, og gildemesteren talte om, at vi
kan godt være bekymret for, hvad der sker ude i den
store verden, men samtidig skal vi styrke det nære, det
gode der trods alt også er i vort samfund, nyde, at vi
bor et dejligt land som Danmark.
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Henrik Larsen, 7.gilde talte i sine 5.min. Sct. Georg og
det gaveræs vi snart skal i gang med, også der fik vi
noget at tænke over.
I gildehallen mindes vi Helge Nielsen og Johannes
Vansted 7.gilde med et minut stilhed,
Ære være deres minde.
Til sidst i gildehallen fik vi læst Fellowbudskabet op.
Eftergildehallen stod 7.gilde for, dejlig mad fra slagteren i Gistrup, og både jubilarer og
fødselar blev hyldet efter alle kunstens regler med gave og taler.
Helt igennem en glad og hyggelig aften.
Ulla Væver 2.gilde

8. Gilde
Efterårsgildehallen blev holdt i Gildeborgen den 9. oktober.
Traditionen tro havde vi besøg af 2 gildebrødre fra 7. Gilde, Nic. og Henning, som i
eftergildehallen solgte lodder til deres andespil.
Gildemester Jesper Hansen fortalte i sin tale om gildernes fremtid.
Der er pga. den høje gennemsnitsalder mange dødsfald, og det er svært at få nye
medlemmer.
Førhen var det normalt, at en spejderleder også blev gildebroder.
Unge forældre har travlt med at følge med på skolernes forældre-intra, og børnene skal
køres til forskellige aktiviteter, som i "gamle" dage blev klaret på cykel. Når børnene er
blevet voksne, er der børnebørn, man skal tage sig af, og der er aktiviteter som sport og
rejser. Desuden er der skavanker og sygdom, som der også skal snakkes om.
Gildebevægelsen er ikke et mål i sig selv. Det er derimod spejderbevægelsen, og
bevægelse, frihed, frisk luft og naturen betyder stadig meget, heldigvis.
Mange af de spejdere, der tidligere søgte ind i gildebevægelsen, fortsætter nu deres aktive
spejderliv i klaner som Jens Bang-klanen. I Rold Skov er der en klan af yngre, voksne
spejdere, der gør et stort stykke arbejde for at vedligeholde Ny Hedeby ved Stevninghus.
Så de potentielle gildebrødre er ikke tabt for spejderbevægelsen. De finder bare nye
måder at organisere sig på- med mere direkte kontakt til spejderne.
For nylig var der familiespejd-dag, hvor masser af børn helt ned til 3-års alderen huggede
brænde, tændte bål, og lavede andre spejderting sammen med forældrene og nogle få
ledere, som her kunne spotte lederemner blandt børnenes forældre.
Gilderne er nok på vej mod lukning engang i fremtiden, men spejderbevægelsen lever
videre, heldigvis.
Efter gildemestertalen holdt Henning Toftild 5 minutters Sct. Georg. Han fortalte på
humoristisk vis om sit arbejdsliv.
Han blev bidt af konkurrencen inden for frisørfaget, som også i mange år var hans hobby.
Efter elevtiden kom han ind til Søværnet, og aftjente sin værnepligt som sygepasser på
Margretheholm, senere kendt som Christiania. Her fik han et lokale, hvor han drev
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frisørsalon. Det gav en indtægt, så han kunne gå til Louis Armstrong-koncert, og se
fodboldlandskampe på første parket.
Efter Søværnet købte han salon, først i Give, og senere en større salon i Lemvig.
Efter 8 år i Lemvig lyttede han og hans kone til Aalborg, hvor de købte salon, først på
Vesterbro 45, og siden på Budolfi Plads. I Aalborg var mulighederne for
konkurrencefrisering større, og Henning vandt mesterskaber flere gange, og kom på det
danske landshold. Han fik en meget fin placering ved Verdensmesterskabet i Tyskland.
Med årene blev det til toupeer og parykker i salonen, som sønnen og svigerdatteren nu
har overtaget.
I 2010 blev Henning udnævnt til Aalborg Bys Æreshåndværker.
Til eftergildehallen fik vi brunkål med flæsk og pølse. Henning Toftild var bordleder, og
havde trykt et sangblad med nogle nye, anderledes sange.
Ved kaffen takkede vi de 2 piger fra 9. Gilde for deres store hjælp i køkkenet.

10. Gilde – Åben Fellowship Gildehal.
I alt 30 gæster og gildebrødre var mødt op til åben Fellowship Gildehal.
Gæsterne var:
Divisionschef for DDS Jens Bang Division Sus Egtoft, som var ansvarlig for Jens Bang
Divisions ansøgning til gilderne om støtte til spejdernes Verdens Jamboree 2019 i West
Virginia for spejdere mellem 14 -18 år.
To spejdere Philip Sperling (leder) og Jens Nielsen på 14, som deltog i Verdens
Jamboreen, var inviteret til gildehallen for at fortælle om deres oplevelser.
Philip:
Philip havde tidligere deltaget i en Verdens Jamboree i Sverige for 8
år siden.
For et par år siden så Philip at man søgte ledere til Jamboreen USA.
Selvom Philip i mellemtiden er påbegyndt et lægestudie kunne han
bare ikke lade være med at søge, når han tænkte tilbage på alle de
gode oplevelser, han havde haft tidligere. Det ville han gerne give
videre til de nye unge spejdere. Udover lejren skulle han bl.a.
arrangere forweekender og arrangere rundrejsen inden lejren. Da
Philip lærte de unge spejdere, var det heldigvis nogle meget
fornuftige unge mennesker, som kunne lave mad og bl.a. diskutere verdensmålene. Så
Philip var meget fortrøstningsfuld inden han tog af sted.
Turen startede med en 5 dages rundtur i New York, hvor lederne lærte spejderne at kende
og de var heldigvis var gode til at holde aftaler.
Philips erfaring med Verdens Jamboreen er:
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Verdens Jamboreen er givende i spejderarbejdet.
Lejroplevelsen gør én til en bedre leder.
Bidraget fra Sct. Georgs Gilderne gør det muligt for unge mennesker at komme ud og
opleve.
Jens:
Jens er 14 år og tropsspejder i Hardeknud. Jens havde valgt at
deltage i Verdens Jamboreen fordi andre spejdere og ledere havde
fortalt om deres oplevelser i både Sverige og Japan.
Der deltog 55.000 spejdere i Jamboreen i USA.
I lejren boede spejderne i 2 mands telte. Toiletterne blev brugt som
mødested (da det var stedet hvor kan kunne oplade telefonerne).
Der var ingen bål, men gasild. Teltene skulle stå meget lige og
præcist. Det så bedst ud, når der skulle tages billeder!!
Maden:
Bestod hovedsageligt at hvidt brød med peanut butter og snacks, ingen grøntsager, men
mange nødder (smarties). Den varme mad var mest pasta/ris, men de fik også nogle gode
bøffer.
Man skiftedes til at lave manden i de forskellige patruljer. De danske patruljer havde navne
som ”leverpostej, bacon, sultede agurker, æggemad” etc. Man kunne også købe mad fra
forskellige lande i madboder.
Naboerne:
Var fra Zimbabwe og Tyrkiet. Foran os lå nogle spejder fra Hawaii, som vi fik god kontakt
med (også efter hjemkomsten).
Sidste aften var der ”gadefest”, hvor alle nationer spiste sammen
ved lange borde og smagte hinandens mad.
Aktiviteter:
Der var mange ting at prøve, men ikke normale spejder
aktiviteter, som vi er vant til.
Der var f.eks. skateboarding, klatring, rappelling, svævebane,
river rafting – der var rigtig mange vand aktiviteter. Også
skydning med håndpistol, 9 kaliber, shotgun og riffel var på
programmet.
Desuden fik spejderne udleveret et
”novus-armbånd”. Et elektronisk
armbånd, som havde mange forskellige funktioner – spil og en
måde at få kontakt til venner på.
Moderne tider!!!!
Jens sagde mange tak for bidraget fra Sct. Georgs Gilderne, uden
hvilket det ikke havde været muligt for ham at deltage i
Jamboreen.
Det har været en meget stor oplevelse for ham, og det er først
efter at han er kommet hjem det rigtigt er gået op for ham, hvor stor.
Efter gildehallen, og efter vi havde spist dejlig lammekølle og chokolade dessert, kunne
gildebrødrene stille spørgsmål til de 2 spejdere.
Stor tak til Philip og Jens, men også tak til arrangerende gruppe for et godt arrangement.
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11. Gilde
17.september 2019
Så blev det september, sommeren er ovre. En sommer, der har budt på de fleste af de
vejrmæssige variationer, vi bliver udsat for i den danske sommer!
Med september følger også starten på nogle af vinterens sysler, og for 11.gilde ikke
mindst arbejdet op til Julemarkedet i Aalborg Kloster den 23.november. Ja, mange har
allerede været i gang længe!
Vores gildemester Lis Ovesen indledte dog sin gildemestertale med at fortælle om en del
sin dejlige sommer, der i høj grad stod i børnebørn og højskolens tegn. Igennem mange
år, har Lis, som mange af os andre, gjort det til en tradition at have børnebørnene på ferie.
Lis fortalte, hvorledes hun med børnebørnene har været rundt i Nordjylland og har oplevet,
langt det meste af det, vi gerne viser frem i Nordjylland.
For 6 år siden var nogle af børnebørnene dog blevet så store, at Lis kunne indfri sin drøm
om at tage på familiehøjskole, der som hun understregede er ”all inclusive”, så man også
selv kan slappe af og nyde samværet med børnene.
Lis startede med at tage på Brenderup højskole på Fyn, hvor emnet var ”kreativitet og
kunst”, men hvor dagen også sluttede med højtlæsning under ”det store træ” i haven, i
bålets skær.
Efter 2 somre på Brenderup, fortsatte familien til Åbenrå, der havde et teknisk tema! Her
blev det til 3 år med familien.
I år havde Lis så, sine 2 ældste børnebørn med på Idrætshøjskole i Brønderslev. En
meget fin og spændende oplevelse, der også indebar, at Lis i høj grad skulle være aktiv.
Dagene var delt op, så børnene var for sig selv om formiddagen, mens de voksne lyttede
til foredrag om alment dannende emner. Efter frokost mødtes man så, og lavede forskellig
udfordrende motion, bevægelse og lege! Dejlige dage, der også indebar udflugter fra
højskolen.
Lis og børnene, der næste år også tæller de 2 yngste børnebørn, har allerede booket
plads på Brønderslev Idrætshøjskole til næste sommer!
Lis sluttede sin tale med at citere Johan Wolfgang Goethe:
”Hvad du end kan drømme om at kunne – begynd på det.
Dristighed, rummer genialitet, kraft og magi. Begynd og begynd nu”.
Derefter lyttede vi til musik, inden ordet blev givet til Birte Nordentoft for ”5.min.Sct.Georg”.
En operation for grå stær på Skørping hospital, havde inspireret Birte til at fortælle om de
sygdomme, der har haft betydning i Birtes levetid og som man nu kan vaccinere imod!
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Skørping hospital, var jo oprindelig bygget som tuberkulosesanatorium tilbage i 1907.
Tuberkulose var, som pest og kopper, en af de verdensomspændende epidemier, der har
været kendt siden oldtiden. Midt i 1800-tallet opdagede man, at smitsomme sygdomme
skyldtes bakterier, og i 1882 lykkedes det Robert Koch, at isolere tuberkelbacillen. Man
vidste nu, hvordan den spredtes, men kendte ingen behandling. Dog var man klar over, at
sund mad, frisk luft og god pleje var af stor betydning for helbredelse. Det kunne man få
på sanatorierne. I 1940erne intensiverede man kampen mod tuberkulosen, med
folkeundersøgelser og vaccinationer. Det er vi mange, der husker fra vores skoletid. Det er
i dag næsten lykkedes at udrydde tuberkulose i Danmark, men vi har også set, hvordan
smitten hurtigt kan brede sig, hvis man bliver udsat for udefra kommende smitte, da
tuberkulosen endnu ikke er udryddet i ulande! I dag kan man dog helbredes med en
langvarig 4-dobbelt antibiotikakur.
I slutningen af 1800-tallet begyndte man at vaccinere mod kopper, det har ført til, at
kopper i dag er udryddet. De børnesygdomme vi i vores barndom, kendte som dem man
helst skulle igennem, mæslinger, skoldkopper, fåresyge og røde hunde, hører i dag under
børnevaccinationsprogrammet. Takket være dette program er mæslinger næsten udryddet
herhjemme, men ikke ude i verden og vi kan stadig møde danske børn, der ikke er
vaccineret og derfor bliver smittet ude i verden og pådrager sig en voldsom infektion, hvis
de bliver udsat for smitten.
Skarlagensfeber, Difteritis og Stivkrampe er i dag også under kontrol ved hjælp af
vaccinationer.
I begyndelsen af halvtredserne var Polio den store og frygtede sygdom, og mange børn
blev smittet og invalideret. I 1953 lykkedes det at fremstille en vaccine mod Polio, den blev
givet på en sukkerknald.
Difteritis, stivkrampe, polio og kighoste hører i dag til i børnevaccinationsprogrammet. I
Danmark er alle disse sygdomme nu næsten udryddet, men det er vigtigt at alle børn
bliver vaccineret. Vi har i denne sommer hørt om børn, der er smittet udefra med
mæslinger og lige nu er det kighoste!
Det sidste og vigtige vaccinations tilbud er HPV---human papilloma virus. En vaccination,
der gives mod celleforandringer, der kan føre til Livmoderhalskræft. Altså en vaccine mod
cancer og det er vigtig, at give vaccinen inden den seksuelle debut. Lige nu tilbydes den
gratis til piger og nu også drenge, fra 12 års-alderen! Men hvis drengen, er blot er lidt
ældre, må forældrene selv betale!
Derefter hyggede vi os, med dejlig mad, sange og små historier. Endnu en dejlig
gildeaften.
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11. Gilde
Torsdag den 10. oktober 2019 mødtes 16 gildepiger til gildemøde i Gildeborgen.
3. gruppe havde arrangeret et foredrag med Mette Møller Nielsen.
Titlen på foredraget ”Det er aldrig for sent” henviste til, at
Mette har ændret sit liv efter at være gået ned med stress.
Mette er oprindelig uddannet cand oecon og havde en del
år job i den finansielle verden. Samtidig dyrkede Mette
sport på eliteplan og blev i 2009 verdensmester i biathlonorientering (løb kombineret med skydning).
I 2013 blev Mette ramt at stress og det betød, at hun tog
sit liv op til revision.
Mette’s deltagelse i løb gennem 20 år har givet hende stor
indsigt og interesse i kroppen. Hun begyndte derfor i 2015
at uddanne sig til kropsterapeut og yogalærer og har i dag
egen klinik på Hobrovej i Aalborg.
Mette føler nu, at hun er kommet på rette hylde og er igen
begyndt at dyrke sin sport. Det har i år resulteret i, at Mette og hendes mand i august
vendte hjem fra VM i Lathi i Finland, begge som verdensmestre i biathlon-orientering
Optakten til stævnet var for Mette ikke den
bedste, da hendes bagage var over et døgn
forsinket. Hun måtte derfor i shoppingcenter og
købe løbetøj m.m. på vej til stævnepladsen
inden start.
Ikke desto mindre formåede både Mette og
hendes mand Jes at blive verdensmestre på den
lange klassiske distance - også kaldet
kongediciplinen. Mette gentog succesen på sprinten dagen efter.
Stress satte i en årrække en stopper for konkurrenceaktiviteten, men nu har Mette fundet
en balance, der gør det muligt at være med igen på absolut topplan.
En spændende rejse at være med på. Stor tak til Mette, at hun ville dele sine oplevelser
med os
Næste arrangement er november gildehal i Gildeborgen den 6. november 2019.
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12. Gilde
Den 25.9. afviklede 12. gilde høstgildehal på Egholm Gl. Skole – Et rigtigt hyggeligt sted,
hvor GM Anna-Marie Pedersen i sin tale kom ind på Egholm’s historie – lige fra øen’s
opståen af hævet stenalderhavbund og op til de dyrkede arealer i dag, hvor Egholm er
Danmarks største økologiske ø.
Allan Thomsen holdt 5 min. Sct. Georg og havde også Egholm som emne (uden at de
havde talt sammen). Som følge af gildemestertalen kom Allan ind på mange andre fakta
om øen – bl.a. det særdeles spændende plante- og dyreliv.
I eftergildehallen nød vi skipperlabskovs fra Slagteren i Gistrup.
Efterfølgende var der tid til at hylde vores nye gildebrødre, Margrethe og Jan Jacobsen,
der havde haft guldbryllup. – Få dage efter tog de på ”bryllupsrejse” til Zambia i Afrika.
Den 24.10. blev der sammen med 7. gilde afholdt Andespil i Gildeborgen. Som sædvanlig
tilløbsstykke, hvor vi fyldte både spise- og dagligstue. – Der var bankospil, hvor der kunne
vindes både ænder og kyllinger, og amerikansk lotteri med rigtig mange fine gevinster. En
travl og hyggelig aften, hvor mange sikkert smagte årets første æbleskiver.
Den 26.10. fejrede vi gildets 42 års fødselsdag, hvor gildemesteren tog udgangspunkt i
årets Fellowship-budskab, der omhandlede venskab.
Vi havde Rita Ekstrand på højsædet, da vores skatmester Jette Nielsen var forhindret.
Ved fødselsdagsgildehallen i 2004 optog vi 4 nye gildebrødre i 12. gilde. Rita Ekstrand,
Herluf Stærk Christensen, Hanne Jørgensen og Kirsten Bellur fra Bakersfield i Californien.
– Kirsten er ikke så mobil mere og har meldt sig ud af gildet. – Rita, Hanne og Herluf er et
stort plus for gildet med al deres hjælpsomhed og kreativitet. – En rose – og et stort tillykke
med de første 15 år!
Hanne holdt 5. min. Sct. Georg og omtalte alle de ting, hun havde været ind over i sit
gildeliv. Det var mange poster og aktiviteter – en rigtig flittig pige!
I eftergildehallen hyggede vi og fejrede vores fødselsdag – først med ”bobler” og så med
hjemmelavet menu fremtryllet af Anne og John Winther. – Wienerschnitzel med lækkert
tilbehør og æblekage til kaffen – det var til 6 kokkehuer!
Næste arrangement i gildet er besøg på LOA’s værksted på Nørresundby Havn den
13.11., hvor vi skal hygge med sømandssange og æbleskiver. – Måske en tur ned på
skibet, der ligger i vinterhi med Herluf som guide.
Den 24.11. har vi vores Julemarked i HUSET, hvor der sælges dekorationer og
adventskranse m.v. – ligeledes tombola.
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Kulturlauget
I oktober var Kulturlaugets arrangement henlagt til Hospice Vangen, hvor også 6. Gildes
gildebrødre var inviteret med.
Koordinatoren for Støtteforeningen Kirsten Munitz indledte med at fortælle om Hospice
historie fra den spæde start på Kamillianergården for 20 år siden, og om flytningen til
Nørresundby i maj 2019.
Derefter bød Karen Kjær på både Gunny Kongsted fra 9 gilde og på egne vegne
velkommen til Hospice Vangen. Både Gunny og Karen har været frivillige på Hospice i
henholdsvis 13 og 20 år.
Derefter viste vi i ord og billeder om de mange forskellige opgaver, vi bestrider i huset. Vi
er pt. Ca. 60 frivillige.
Kerneopgaven i huset betegnes som værtsrollen, der er 3 gange om dagen. Ved
måltiderne dækkes et smukt bord, og der gøres alt for at skabe en hyggelig stemning.
Der er rigtig mange andre opgaver, som vi hver især melder ind på en elektronisk
vagtliste.
En af de store opgaver er at sørge for de mange planter ude og inde og at få den nye have
sat i stand.
Derudover er der besøgsvenner både på Hospice og i hjemmene. Nogle lægger alt vores
linned sammen. Der bliver pyntet til højtiderne, vi har infogruppe, der ta`r ud og holder
foredrag. Ja der er nok at gøre, men vi gør det med glæde og får selv meget igen.
Så blev der delt op i to hold, og vi viste rundt på vores smukke nye Hospice, hvor alle
farver er afstemt efter naturen.
Derefter blev der serveret kaffe og kage og stillet spørgsmål.
Laugsmester Helle Stenild sluttede med tak for arrangementet og en donering til det
frivillige arbejde.
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Nekrolog: Knud Pedersen

Med Knud Pedersens død, har vi har i 7. Sct. Georgs Gilde mistet en
gildebror,
der vil blive husket for sit rolige gemyt og sin ordentlighed.
Knud sov stille ind tirsdag den 15. oktober 2019 omgivet af sin familie.
Knud blev optaget i 7. Gilde i 1982, og nåede således at være en del
af 7. Gilde i 37 år. Et langt og trofast medlemskab.
Knud var spejder i Det Danske Spejderkorps under krigen, fra 1943 til

1946.
Han har gennem årene taget aktiv del i 7. Gilde´s ledelse. I to perioder har Knud været
gildekansler, først fra 1985 til 1990, og senere et enkelt år i 1993.
Vi vil mindes gruppemøder i Klitgård, med gåture hvor Knud levende fortalte om
Nørreholm,
Sønderholm og Mellemholm, om natur og den historie der var forbundet med området.
Betty og Knud har lagt hus til Edderkoptræf i huset på Edderkopvej i Klitgaard.
Skovture for hele gildet med damer….I både sol og regn.
Regnvejrsdage hvor vi måtte inden døre, tæt pakket, for at nyde den medbragte mad.
Men trods regnen, altid en festlig skovtursstemning med sang og godt humør.

Knud har bidraget med mange oplevelser, og ikke mindst har vi nydt stemningen når
Knud, som det faste indslag læste en julehistorie ved gildets julemøde. Altid fra en gammel
gulnet julebog, og ofte hvor en familie måtte så gruelig meget igennem af nød og ulykke,
men hvor det trods alt, altid endte lykkeligt, med en hjertevarm jul i det lille hjem.
I et par af linjerne i Gildeloven lover vi:
At have respekt for det der har værdi for andre.
Og vi lover at gøre livet gladere og lysere for andre.
Knud har om nogen gjort begge dele, og vi vil mindes og huske Knud
som gildebror og en ven man kunne stole på.
7. Gildes gildebrødre deltog ved Knuds bisættelse med fanevagt i Hasseris Kirke.
En flot pyntet kirke og kiste, der tydeligt bar præg af Knuds liv som lystfisker og
naturmenneske.
En flot og værdig afsked, efter et langt liv.
Æret være Knud’s minde
Flemming Markussen
Gildemester - 7. Gilde
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Medlemsstatus

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

Sidste
kvartal
(4)
15
17
14
25
14
23
22
31
25
21
207

Riddere
11
9
8
11
3
6
14
18
17
6
103

Væbnere
4
8
5
13
10
17
8
12
7
14
98

Svende

I alt

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

(4)
15
17
13
24
13
23
22
30
25
20
202
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Medlemsrapport.

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pr. 29.10.2019
Udmeldelse
6. gilde
Ingelise Ellern
30.09.2019
12. gilde
Birte Rosa
30.09.2019
Dødsfald
7. gilde
Knud Pedersen
15.10.2019
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Fødselsdage i november:
Dato:
Gilde:
03. Signe Vinther Nygaard
6.
06. Søren Boelsmand
8.
07. Hanne Lundgren
6.
07. Birthe Nielsen
12.
10. Finn Christensen
6.
11. Claus Meyer
8.
13. Niels Erik Franck
8.
17. Søren Egholm Sørensen
8.
18. Lars Peder Roost
7.
18. Kaj Palsgaard Andersen
8.
20. Kamma Jensen
9.
24. Rita Lykke Ekstrand
12.
25. Hanne Dam
2.
26. Margit Kammer, 70 år
6.
28. Margit Kjær Nielsen, 75 år
10.
30. Aage Schmidt Pedersen
10.

Arrangementer i november:
Dato:

Gilde:

01. Kulturlauget
03. Indsamling til Dansk Flygtninge Hjælp
04. Gildemøde
6.
05. Sangerlauget
06. Gildehal
11.
07. Gildemøde
Fjerritslevgildet
11. Gildemøde
8.
12. Gildemøde,
2.
13. Gildemøde
5.
14. Stadsgilderådsmøde
SGL
18. Gildehal
9.
19. Gildemøde
7.
20. Gildehal
1.
21. Gildemøde
12.
23. Julemarked i Klosteret
11.
26. Gildemøde
10.
27. Sangerlauget
28. Fredslyset, Honørkajen

Automærkat

Kan købes i Gildeborgen

Til lykke til alle
fødselarer
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Stadsgildemester:
Flemming Hansen,
Hyrdindevej 12, Dall,
9230 Svenstrup J.,
Tlf.: 4062 1350.
e-mail: flemming@hansen.li
Stadsgildeskatmester:
Klaus Cordes,
Carl Klitgaardsvej 23, 2'tv,
Tlf.: 2164 0762.
e-mail: k-cordes@stofanet.dk
Stadsgildekansler:
Eva Madsen,
Kastetvej 33,2, lejl. 28
9000 Aalborg. Tlf.: 2662 4844
e-mail: elm2014@outlook.dk
Distriktets Internationale Sekr.
Pt. Ubesat.
Distriktets Uddannelsessekretær
Birgit Olesen
Løvenborgparken 29, 9400 Nørresundby
Tlf. 9817 6901/6177 6874
e-mail: bbwo@stofanet.dk

Redaktør:
Janne Voss Hansen
Fyrrebakken 40, 2.
Aalborg. Tlf.: 5124 3784.
e-mail:
janne@vosshansen.dk
Distriktets webmaster:
Martin Lykkegaard
Knasten 118, 9260 Gistrup
Tlf.: 5124 3944
e-mail: martin.lykkegaard@mail.dk
Distriktets hjemmeside:
www.sct-georg-aalborg.dk
Facebook:
Gildebrødre i Aalborg
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Distribution af Gildeposten:
SGK Eva Lykke Madsen
9000 Aalborg. Tlf: 2662 4844
e-mail: elm2014@outlook.dk
Annoncer:
PR- og aktivitetsudvalget

Deadline for Gildeposten,
nr. 8, december/januar 2019/2020
Torsdag, den 28. november 2019
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