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Velkommen til Aalborggildernes første nyhedsbrev, som Gildepostens redaktør Janne
Voss Hansen redigerer.
I denne corona-tid, hvor alt har ligget stille, og hvor vores møder har været aflyst, har der
ikke været tilstrækkeligt stof til udgivelse af Gildeposten. Derfor dette nyhedsbrev, hvor det
er muligt at bringe indlæg af fælles interesse for Aalborggildernes medlemmer.
PR- og aktivitetsudvalget har valgt at afholde et møde den 10. juni, hvor udvalget vil
diskutere, hvordan vi fremover kan afholde vores møder. Omtalen af dette møde er med i
dette nyhedsbrev.
Flere gilder fik ikke afholdt gildeting, før coronaen lukkede alt. Jeg har kendskab til, at to
gilder har gennemført gildeting ved elektronisk kommunikation mellem gildebrødrene, men
1. gilde har på forespørgsel fået et afslag fra Landsgildekansleren på at gennemføre en
lignende procedure, så jeg tør ikke her anbefale at gøre noget tilsvarende. Landsgildet har
foreløbig udmeldt 1. september som frist for indsendelse af gildeledelseserklæringer.
Med hensyn til afvikling af distriktsgildeting er der ikke lagt nogle konkrete planer, men
jeg vil være taknemmelig for, at alle, der på nuværende har en tillidspost i fonde og udvalg,
vil fortsætte i det kommende år. Vil I melde tilbage til undertegnede, hvis dette ikke er
tilfældet. Hvad angår DGM og DGS forventer jeg, at der er fundet en løsning, så vi kan
blive afløst i 2021.
Vi mangler en gildebror, der vil påtage sig posten som DUS,
distriktsuddannelsessekretær. Så kom bare frit frem!! I følge de nye vedtægter, der skal
fremlægges på tinget, er DUS-en ikke længere medlem af DGL.
DGL har endnu ikke taget endelig stilling til afvikling af Buderup arrangementet, men jeg
har svært ved at se, hvordan vi kan gennemføre, når vi skal holde en afstand på 2 meter.
De fleste af os hører alene på grund af alderen til den sårbare gruppe.
Jeg håber, I alle er friske og holder humøret oppe, til vi ses igen.
En særlig hilsen med god bedring til de gildebrødre, der har været ramt af coronaen. Jeg
håber, I er raske igen!
med gildehilsen
Flemming Hansen
Stadsgildemester

Hvordan mødes vi med corona efter sommerferien
Det spørgsmål vil PR- og aktivitetsudvalget diskutere på et møde onsdag, den 10. juni.
Efter den bratte nedlukning i marts, har alle aktiviteter været aflyst. Og da der nu åbnes for
aktiviteter rigtig mange steder, er det også ved tiden, at gilderne begynder at mødes igen.
Mødet vil komme til at dreje sig om (og sikkert meget mere):
1) Lokaler
Hvad skal der være af værnemidler?
Skal der flyttes på møblerne, for at vi kan holde den fornødne afstand?
Skal vi være ude eller inde?
Toiletter og køkkenforhold?
2) Forplejning
Skal man selv medbringe egen forplejning og service?
Kan man servere mad som før corona?
Hvordan er det med køkkenhjælp?
3) Mødeafholdelse
Hvor mange gildebrødre må mødes?
Hvilke mødeformer kan afholdes?
Skal nogle mødeformer erstattes af alternative mødeformer?
Skal der afholdes elektroniske møder?
4) Information
Skal det være på papir, gildeposten, hjemmeside, Facebook som video eller
videomøder?
Skal alle gildebrødre informeres eller kun gildeledelserne?
Hvor ofte skal der informeres?
PAK-udvalget består af:
Annie Sperling(10), Eva Madsen(dgk), Flemming Hansen(dgm), Flemming Markussen(7),
Hanne Dam(2), Janne Voss Hansen(10), Martin Lykkegaard(8), Ulla Væver(2) og Kurt
Keldorff (7), desuden er Jørn Anton Poulsen (Gildeborgen) indbudt.
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Invitation til alle Aalborg gildernes medlemmer.
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Hvad sker der i 1. Gilde
Bustur – vores bustur, fælles med 9. Gilde. Denne
blev aflyst, som følge af landet lukkede ned. 45
havde booket en billet. Dette fra 1. + 9. + 5. + 7.
Gilder. Vi havde gode gildebrødre til planlægning og
en forstående busarrangør, Nilles Rejser. Således at
vi alle fik indbetalinger retur.
Nu håber vi på turen kan afvikles, på et andet
tidspunkt Hamburg er jo en fantastisk by at besøge.
Hvor der ville blive en tur på 4 dage.
Modet har vi ikke mistet i 1. Gilde – derfor afvikles der
Rally søndag 13. september – planlægning sker fælles
med 9. Gilde. Vi køre i egne biler og medbringer selv godt
humør. Der bliver besøg på historiske steder, særlige
bygninger og i smuk natur. Der kommer senere program
og information ud til alle gildebrødre. Husk nu at krydse af
i kalenderen. Der vil være forskellige opgaver, under vejs
på turen.
Jeg skal lige sige: – turen er afviklet i lovligt tempo, altså ikke som billedet viser (selv om
det kunne være sjovt).
Samarbejdet i de 3 gilder, det er ”stille” for tiden, men vi kommer vel snart i gang igen, her
efter sommerferien – så skal vi alle have det sjovt og hyggeligt – de 3, nemlig 7. & 5. & 1.
gilde. Det er fantastisk, når der 30 til 45 deltagere, og mange af de andre synger bedre
end vi gør i 1. gilde.
Gildehilsen
Gildemester
Finn Bramsen
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5. Gilde
Vi har som andre gilder været lukket ned siden marts
Vi nåede ikke at afholde vort gildeting, men vi har i april afholdt et digitalt gildeting.
Det resulterede i følgende gildeledelse Gildemester – Bent Uggerly
Gildeskatmester – Ole Max Müller
Gildekansler – Bjarne Nielsen
Altså genvalg på alle tre pladser
I forbindelse med de aflyste møder, skulle vi have hyldet to 75 års fødselarer – nemlig
Mogens Bo Knudsen og Palle Bjørnstrup – men de må afvente festligholdelsen

6. Gilde
Har ikke haft arrangementer i denne corona tid.

7. Gilde
Holder gildeting tirsdag, den 16. juni i Gildeborgen.
Ud over de sædvanlige emner, skal vi også drøfte, hvordan vi kan mødes efter
sommerferien. Alt sammen afhænger af, hvad regeringen melder ud, hvad
distriktsgildet og foreningen Gildeborgen kommer med af retningslinjer. Men
da vi er forbi den 8. juni og den 10. juni, ved vi meget mere, når vi holder
gildetinget.
Vores drøftelse kommer også til at berøre, om alle gildebrødre føler sig trygge
ved at mødes.

8. Gilde
Umiddelbart inden Mette Frederiksen lukkede Danmark, havde 8. Gilde gildeting den 12.
marts.
Traditionerne i 8. gilde tilskriver, at gildetinget skal indledes med kogt torsk og hele
svineriet, som det hedder. Det blev den bedste torsk i mands minde, selv om den blev
indtaget med to meters mellemrum og kun fire mand ved hvert bord, som er blevet den
nye normal i landet. Den kogte torsk blev ledsaget af liflige dråber, sponseret af Ove
Samson i anledning af hans 80 års fødselsdag.
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8. Gilde er inde i relativt stabil periode, hvor gildemester Jesper Hansen i sin beretning
kunne glæde sig over masser af aktivitet og stort fremmøde i det forgangne år. Udover de
interne møder og gildehaller fremhævede gildemesteren deltagelsen i årets Wasa Wasa,
hvor man havde haft en post ved Stendalshytten. Posten var bemandet det meste af
natten – og postmandskabet var begunstiget med herligt lunt forårsvej i februar, så det
blev en minderig oplevelse i den hytte, hvor mange af 8. gildes brødre tidligere har haft
store spejderoplevelser.
Wasa Wasa er en kerneaktivitet i 8. gilde, hvor vi sætter kontakten til praktisk
spejderarbejde højt – og hvor vi sætter pris på at komme trætte hjem med bållugt i tøjet.
Gildemesteren kunne også glæde sig over gildets meget aktive deltagelse i brevprojektet.
Det har givet gode penge i hjælpekassen – penge som kommer det nordjyske
spejderarbejde til gode. I det forløbne år har gildet blandt andet hjulpet spejderne i Farsø
med inventar til spejderhuset. Farsø-gruppen kvitterede sidste år for hjælpen ved at
invitere gildemesteren til at holde den traditionsrige 4. maj tale foran spejderhuset, der er
opført som et minde om de Farsø-spejdere, der måtte lade livet i kampen for Danmarks
frihed.
Gildetinget bød på genvalg til gildekansler Søren Aagaard og gildeskatmester Søren
Egholm. Ny flagherold er Hugo Elmer og ny stavherold Martin Lykkegaard.
I lighed med spejderne og de øvrige gilder blev alle aktiviteter stoppet i forbindelse med
corona-krisen. Det gik blandt andet ud over 8. gildes traditionsrige fødselsdags-gildehal
den 14. maj, hvor gildet fyldte 62.
I forbindelse med Danmarks gradvise genåbning opfordrede gildeledelsen den 9. maj
grupperne til at genoptage arbejdet. Det første fælles arrangement i gildet bliver en
friluftsgildehal i Gildeborgens have den 17. juni.
8. Gilde har været hårdt ramt af coronaen – ikke alene på grund af forsamlingsforbuddet.
Mindst seks gildebrødre har i mere eller mindre grad været sygemeldte, heraf et par
stykker med ganske alvorlige sygdomsforløb. Det har givet anledning til flere artikler i
Nordjyske Stiftstidende, hvor et par gildebrødre har berettet om mødet med coronaen. I
den forbindelse er gildet også blevet nævnt. Her må vi sige som Simon Spies – dårlig
reklame er bedre end ingen reklame. Men for fuldstændighedens skyld bør det også
nævnes, at smittekæden startede i Ældresagen – og ikke i gildet.
Det har været en mærkelig tid – og vil fortsat være det fremover. 8. Gilde plejer at møde
talstærkt til Vesterhavsmarchen – og vi ser altid frem til den sommerlige begivenhed. Men i
år bliver der altså ikke noget pølsesalg på Midtvejs-stationen. Så vi krydser fingre for en
god sommer, hvor vi må hente kuløren til ansigtet andetsteds end stranden ved Blokhus.
God sommer ønskes alle gildebrødre fra 8. gilde.
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10. Gilde
Den 11. juni, kl. 16. 30 afholdes kort ceremoni i Gildeborgens Have med indsættelse af
gildekansler Vibeke Rasmussen og stavherold Lis Andersen.
Efter indsættelsen kører de, der har lyst til Østerå Parkeringsplads, hvor vi efter en
spadseretur i små grupper, ender med at drikke egne drikkevarer ved forsamlingshuset.

11. Gilde
Vi har som andre været ramt af den coronavirus, der har bevirket, at aktiviterne her i
foråret er blevet aflyst. Den 9.3 nåede vi at afholde Gildeting, med genvalg af
Gildekansler Bente Møller Nielsen og gildeskatmester Annette Gjørtz Bloch.
Nyvalg af stavherold Dorte Jacobsen.
Gildemester Lis Ovesen var ikke på valg i år.
Det var meningen, at vores nye stavherold skulle have været indsat til Sct. Georgs
Gildehal i april måned.
Samtidig havde vi 2 jubilarer - Else Lysgaard (50 år) og Inga Landbo (40 år), der skulle
fejres.
Ved den aflyste Friluftsgildehal i juni havde vi planlagt Væbneroptagelse af Hanne Vivi
Kristensen.
I august har vi endnu en jubilar, vi også skal have fejret, nemlig Kamma Møller Pedersen.
Denne gang er det et 65 års jubilæum 🏆
Det ser ud til at blive et travlt efterår
Vi håber, retningslinjerne er sådan, at vi alle kan mødes igen i september, hvor vi har
planlagt Gildehal.
11. Gilde har en privat Facebook gruppe, hvor vi har opfordret den enkelte til at lægge foto
på/evt. fortælle lidt om, hvordan og hvad man har lavet i denne så anderledes tid.
På den måde har hver enkelt kunne følge lidt med i "livet".
En enkelt gruppe har i sidste halvdel af maj måned mødtes til et "corona gensyn"
udendørs i en have - på afstand!!!
Alle glæder sig til vi igen kan ses. Det bliver sikkert på en anderledes måde, men mon
ikke vi alle finder ud af det - DET SKAL NOK BLIVE GODT IGEN !!
Med afsprittet tastatur og hænder - gildehilsen Bente MN⚜️

12. Gilde
I disse Corona tider har 12. gildes ledelse besluttet at vort Arbejdsmøde d 1. september
bliver til Gildeting i stedet.
Hanne Jørgensen
Kansler
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Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
28. maj 2020
(Gildeborgen).
Indlæg til Gildeposten d. 30. maj 2020.

Uanset coronavirus kører arbejdet med Gildeborgen videre.
Bestyrelsen har holdt et mailmøde den 21. april 2020, hvor der blev forelagt status for
økonomi og udvalgenes arbejde.
Blandt andet kan nævnes at 7. gilde har doneret midler til LED belysning og fjernbetjening
af belysningen i Gildeborgen. Ejendomsudvalget arbejder hårdt på dette projekt og
arbejdet ender ud i nemmere betjening og bedre belysning. Det er et omfattende og dyrt
projekt så tak til 7. gilde. Ejendomsudvalget har også forestået renovering af højskabet
ved kældertrappen og Driftsudvalget har markeret servicens placering, og indrettet skabet.
Endvidere er en pæn niche til vores nye støvsuger også færdig. Ejendomsudvalget har
også forstået klargøring af pavillonen til renovering og indkøbt materialer til samme.
Arbejdet blev påbegyndt den 18. maj og forventes færdig i uge 22.
Driftsudvalget satte rengøring i Gildeborgen i bero indtil videre efter sidste arrangement
den 13. marts. Uanset dette er gardinerne blevet vasket og ser ud som nye. Der er ryddet
op i skabe og der er markeret med labels så det er nemmere at holde orden. Lager af
sukker og fløde har fået plads på hylden over tappen. Det anbefales at bruge de mange
lyse-stumper, der er sorteret i 2 længder.
Der pågår stadig arbejde i liftudvalget, og der primære her er at rejse midler for at komme
videre.
Af kommende større opgaver kan nævnes maling af sokkel samt opretning af kantsten og
asfalt ved øst indkørsel. Derudover er der en række vedligeholdelsesopgaver indvendig,
der også skal udføres.
Jørn Anthon Poulsen.
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Aflyst Vesterhavsmarch 2020.
Vi valgte på et tidligt tidspunkt at aflyse dette års march. Grunden til
denne beslutning var 2 væsentlige årsager.
Den ene – var vores økonomi. Vi ønskede ikke at stå med udgifter, vi
ikke kunne få dækket, hvis de forskellige forsamlingsforbud, grundet
coronakrisen, skulle afstedkomme en tvungen aflysning.
Det der også var med i vores overvejelser, var den smittefare der ville
være. Vi kunne ikke ”løbe en risiko” for at der ville komme mistanke
eller være endnu en bekræftet smittekilde bland gildebrødre eller
deltager på marchen.
Vi kan jo så også nu, se at beslutningen var rigtig.
Se artikel i Nordjyske:
https://www.epages.dk/nordjyske/321705/article/1135909/31/3/render/?token=9ce4e709b4c55c9f73e05
30f18171a67&vl_platform=ios&vl_app_id=dk.nordjyske.ereader&vl_app_version=6.1.2
Se artikel i blokhus avis:
https://blokhus.dk/nyheder/info-vesterhavsmarch-aflyst-i-2020.aspx
Vesterhavsmarch 2021 – søndag 11. juli
Vi forbereder os på denne march, det vil jo være vores 50 år fødselsdag eller
nogen vil vel kalde det jubilæum. Vi vil markere dette med forskellige tiltag.
Vi vil uddele nogle større donationer.
Hvis nogen har en god historie eller billeder, udklip fra marchen gennem
tiderne, vil vi gerne gøre brug af disse. Kontakt formanden Finn Bramsen,
1. Gilde – gerne via mail f.bramsen@youmail.dk eller på mobil 2072 7759
Vesterhavsmarch komiteen
Finn Bramsen
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Kære sangerlaug
Samtidig med, at vi også må aflyse sangeraftenen den 28. maj, vil vi fra
laugsledelsen oplyse lidt om fremtidsplanerne.
Vi arbejder på, at vi kan mødes den 17. september, men udendørs. Det
kunne være i Gildeborgens have, hvor vi kan synge.
Vi tror ikke, at kravene om afstand indendørs bliver væsentligt ændret, og derfor vil det
blive vanskeligt at samles indenfor i Gildeborgen, hvis vi skal have en afstand mellem os
på to meter.
Og de 2 meter gælder både for sang, og for personer i risikogruppe. Derfor er det ikke til at
sige noget konkret om fremtiden endnu.
Laugstinget bliver først gennemført når forholdene tillader det. Indtil det sker, vil
laugsstyrelsen fungere på det mandat, vi fik sidste år.
Og husk: Det er os selv, der har lavet reglerne for tidspunkt for laugsting – det er os selv,
der kan tilsidesætte dem, i den undtagelsestilstand, som coronaen har givet.
Et lille lyspunkt: I bliver ikke krævet kontingent, før der igen er aktiviteter.
Hvis nogen af jer har konkrete forslag til lokaler, hvor vi kunne være, og hvor vi kan få den
fornødne plads mellem os, så giv mig gerne besked.
Bjoern_mathiassen@webspeed.dk
Datoerne for efteråret er i øvrigt planlagt til: : 17/9 – 8/10 – 4/11 – 1/12
Om det blot bliver endnu flere datoer, der ikke kan gennemføres, det ved vi først senere,
så sæt dem alligevel i kalenderen.
Med ønske om en god sommer til alle, trods de underlige tider….
Gildehilsner fra
Anna-Marie, Vibeke og Bjørn
PS. Hold sangermusklerne ved lige, fx på DR1 med Morgensang med Phillip Faber. Det
hjælper også lidt på humøret.
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Fødselsdage i juni 2020
Dato:
Gilde:
01. Jørgen Tolstrup Sørensen
6.
01. Ulla Væver, 85 år
2.
01. Jørn Anthon Poulsen, 70 år
10.
02. Birgit Møller Nielsen
11.
05. Bodil Lillienskjold
9.
07. Minna Krægpøth
12.
08. Herluf Christensen
12.
09. Jytte Egebo, 85 år
6.
12. Ditte Johnsen
2.
12. Verner Kjærsgaard
10.
13. Elly Mogensen
11.
17. Peder Bloch-Poulsen
1.
19. Lis Ovesen
11.
19. Kirsten Bøgh Nielsen
10.
21. Jørgen Bøgh Nielsen
10.
24. Lis Andersen, 75 år
10.
26. Marie-Louise Behrens Larsen
11.
28. Else Wedege
2.
30. Mogens L. Danielsen, 85 år
1.

Fødselsdage i juli 2020
Dato:
Gilde:
04. Hanne Thusgaard Hansen
11.
05. Ellen Høyer
11.
09. Hans-Jørgen Ottosen, 75 år
1.
11. Bodil Benedicte Bredahl
11.
12. Annette Ankeraa
10.
14. Hanne Scheving
9.
17. René Nilles
7.
18. Bente Hammer Thomsen
6.
19. Judy Winneche Nielsen, 80 år 12.
22. Elsa Berglund Simonsen
9.
23. Bente Guldfelt
9.
23. Henning Ottosen
7.

Fødselsdage i august 2020
Dato:
04. Jette Hummel Heidemann
06. Karen Kjær
11. Jørgen Abel Jensen
11. Bjarne Adamsen
12. Henning Toftild
14. Leo Kjær Nielsen
15. Karen Moritz, 107 år!
15. Lena Kühn Larsen
15. Bente Jacobsen, 85 år
15. Richardt Bjørno
16. Hans Jørn Husum
16. Martin Lykkegaard, 40 år
17. Per Bluhme Larsen
27. Kirsten Tolstrup Sørensen
28. Eddy Jensen
29. Dorte Lietzen

Gilde:
9.
6.
7.
6.
8.
10.
2.
6.
2.
7.
1.
8.
5.
6.
2.
9.

Jubilæum
9. august:
11. Gilde
Kamma Møller Pedersen, 65 år
14. september
6. Gilde
Jytte Egebo, 40 år
22. september
9. Gilde
Hanne Kristensen, 40 år
1. Gilde: 85 års jubilæum 22. juni
10. Gilde: 50 års jubilæum 22. august

Til lykke til alle fødselarer og jubilarer

Rigtig god sommer til alle gildebrødre
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