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Lift ved Gildeborgen 
 

Kære gildebrødre i Aalborgilderne 

 
Undertegnede der udgør trappeliftudvalget i Gildeborgen bestyrelse, har et 

stykke tid arbejdet med projekt: Lift ved Gildeborgen 
 

I disse tider viser sig jo at det er vanskeligt at skaffe tilgang til vores gilder. 
Derfor handler det i høj om, at holde på de medlemmer vi har. Fakta er også 

at ingen bliver yngre, tværtimod, og i konsekvens af dette, handler det efter 
vores opfattelse om, at der er så let adgang til at komme ind i Gildeborgen 

som muligt, også i høj grad for gildebrødre, der er blevet ramt af den ene eller 
anden fysiske skavank, der måske gør det vanskeligere at forcere trappen til 

indgangen. 
 

Vi har derfor fået opgaven fra bestyrelsen i Gildeborgen, at arbejde med en 

løsning på dette i form af en lift. Vi har indhentet div. tilbud på et sådant 
projekt, og efter en seriøs vurdering har vi udvalgt et lift projekt med en 

platform, der kan tage flere personer og også kørestole/rollatorer. Prisen for 
denne er kr. 136.000. 

 
Disse penge arbejder vi på at få finansieret. I udgangspunktet kan Gildeborgen 

ikke rumme dette projekt i sin økonomi, vi er bl.a. nødsaget til at forny 
tagbelægningen på Pergolaen i haven, samt andre nødvendige reparationer i 

Gildeborgen. 
 

For at skaffe midler har vi bl.a. ansøgt Sct. Georgs Fonden og 
Gildecenterfonden om tilskud til vort projekt, men har i begge tilfælde 

modtaget negativ respons. 
Udover dette er vi i dialog med Aalborg Kommune og Spar Nord om hjælp til 

projektet. Begge er i udgangspunktet positive, men vil gerne vide hvor mange 

penge vi selv kan stille med. 
Vi er derfor i en låst situation, og det er det, der er bagrund for, at udvalget nu 

henvender sig til gilderne. 
Vi vil fremsende en ansøgning til behandling på et Gildemestermøde under 

punktet: Økonomisk koordinering. Vort mål er, at kunne mønstre min. ca. 10% 
af investeringen blandt gilderne, og dermed skabe mulighed og baggrund for 

at ansøge Aalborg Kommune, Spar Nord og andre potentielle 
muligheder/fonde. 

Som enhver kan regne ud handler det populært sagt om kr. 1.500 pr. gilde. 
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Men beløbet må selvsagt gerne være større, idet det alt andet lige vil forøge 

vores chancer for at nå målet på de kr. 136.000. 
Når det lykkes os at få skabt finansieringen, tager vi efterfølgende fat på alle 

de praktiske ting med placering, ansøgninger o.s.v. 
 

Vi håber, at Aalborgs 10 gilder vil diskutere dette projekt, og at alle kan se 
værdien i at skabe de bedst mulige indgangsforhold for alle gildebrødre. 

Skulle det ikke lykkes at skabe den totale økonomi og projektet må droppes, 
vil gilderne modtage deres evt. bidrag retur. 

Vi er naturligvis parate til at besvare evt. spørgsmål om projektet. 

 
Med gildehilsen 

Gildeborgens Udviklingsudvalg 
Jørgen Orlien, 6. Gilde, John Pedersen 12. Gilde og Palle Bjørnstrup 5. Gilde. 

 
 

 
 

 

 
Lidt nyt om Gildeborgen. 

Der er monteret lås på skuret og sat hængelåse på lågerne til 
depotrummene ved fortrappen og kældertrappen. Nøgle "B" i 

systemet - samme som ligger i nøgleboksen - åbner alle låsene. 
 

Sven Orla Rasmussen 
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Heldigvis er det nu muligt at samles i lidt større forsamlinger, og Gildeborgens 

herligheder kan igen tages i brug. Driftsudvalget har forberedt huset på 
forebyggelse af smitterisiko, så med sundhedsstyrelsens vejledning i 

baghovedet er alt klar til brug. 
En eftermiddag kom John Pedersens malere forbi og gav fundamenter en tur. 

Det ser rigtig pænt ud og tak for det.  

Tømrerarbejdet med pavillonen er færdigt efter en 
stor indsats fra gutterne fra Tech college og 

ejendomsudvalget. Den er også taget i brug og har 
bestået ved det 1. større arrangement. Der udestå 

etablering af belysning og ejendomsudvalget er på 
opgaven. Der er indledt en aftale med formanden for 

Vesterhavsmarchen om lån af 2 gas grill til 
pavillonen, således at det er muligt at tilberede en 

sommermiddag. Ved reservation af haven skal det bemærkes om der bruges 
grill. Grillerne er placeret i haverummet under trappen. 

 
Der skal hermed opfordres til at pavillonen mm anvendes mest muligt både til 

gilde- og gruppemøder, ligesom den altid kan lejes til private arrangementer. 
 

Uanset der er pause i gilderne, arbejder udvalgene til stadighed med diverse 

opgaver. Der kan nævnes bekæmpelse af myrer i haven, vask af gardiner, 
indsamling af penge til en evt. lift mm. 

 
Vores næste bestyrelsesmøde er den 11. august 2020 kl. 1400. 

 
Jørn Anthon Poulsen 
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Kulturlauget 
Tirsdag, den 30. juni tog Kulturlauget på sommerudflugt. 
Den gik til Skulpturparken i Hune. 

Vi var så heldige, at John Andersen, der er ejer, og 
idemanden bag det hele, holdt et spændende foredrag for 

os. 
Det er nu 8 år siden, John som er formand for 

erhvervsforeningen, besluttede at omdanne den store 
græsmark til et sted, hvor der skulle opføres 

sandskulpturer. Sandet bliver hentet i en grusgrav i 

Ringkøbing, det er jo noget helt specielt sand, der skal 
være kantet. Når de får det hjem, kommer det i vand og bliver komprimeret, 

det ta`r et par uger, og da ryster jorden under Hune. 
Kunstnerne kommer fra hele verden, og temaet i år er eventyrlige filmfigurer. 

2 gange om dagen skal figurerne sprøjtes med lim, ellers kan de ikke holde. 
Mange gange er parken blevet udvidet, og der er bygget 

et stort skønt Kulturhus. 
Der er også lavet mange flotte egetræsfigurer i 

fantastiske udskæringer store og små. Det sidste John 
Andersen har fundet på er figurer i fiber, de er også 

flotte. Mange af dem har fået farve, og nogle ligner 
bronze. De koster ca. 65.000 pr stk. 

Sandskulpturerne 80.000 pr. stk. og træskulpturerne 
45.000 pr stk. Så det er en bekostelig affære. Der bliver 

hele tiden lavet nye tiltag. Noget af det sidste er en 

pergola og er stort lysthus.  
John sprudler af nye ideer, det næste han har planer om, 

er at bygge et hotel. Der foregår jo også mange ting deroppe, bliver holdt 
fester, koncerter i den fine koncertsal, møder og selskaber. 

Alt byggeri er holdt i et plan og er handicapvenligt. Da vi havde sagt tak til 
John Andersen, trængte vi til kaffe og te, som alle havde medbragt og 

bestyrelsen morgenmad, det nød vi inde i det smukke Orangeri. 
Vejret var ikke med os, men alle havde regnfrakker, så det gik, og nu skulle vi 

ud at se på herlighederne. 
Det er den smukkeste have med blomster og fantastiske figurer overalt også 

de mest finurlige steder. Et skønt kunsthus er der også med de flotteste ting. 
Ja, vi kunne have gået der en hel dag, men det var tiden jo ikke til. 

Der var nu dækket op til os i orangeriet, hvor vi fik dejligt smørrebrød og 
snakken gik rigtig godt. 

Laugsmesteren takkede for fremmødet, og jeg er sikker på, alle syntes, det 

havde været en god oplevelse. 
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6. Gilde 
 
Vi planlægger en dejlig tur til Djursland den 25 og 26. august. Vi glæder os 

meget til turen. 
 

85 års fødselsdag: 
        16. september: Edith Christiansen  

        21. september: Jørgen Orlien 

 
40 års jubilæum:   

        Jytte Egebo: 14. september 
 

Vi har gildemøde gildemøde den 8. september og gildehal den 1. oktober. 
 

MGH 
Helle, kansler 

 

      Fødselsdage i august 2020: 
Dato:                  Gilde: 
04.  Jette Hummel Heidemann     9. 
06.  Karen Kjær       6. 
11.  Jørgen Abel Jensen      7. 
11.  Bjarne Adamsen      6. 
12.  Henning Toftild      8. 
14.  Leo Kjær Nielsen    10. 
15.  Karen Moritz, 107 år!     2. 
15.  Lena Kühn Larsen      6. 
15.  Bente Jacobsen, 85 år     2. 
15.  Richardt Bjørno      7. 
16.  Hans Jørn Husum      1. 
16.  Martin Lykkegaard, 40 år     8. 
17.  Per Bluhme Larsen      5. 
27.  Kirsten Tolstrup Sørensen     6.     
28.  Eddy Jensen      2. 
29.  Dorte Lietzen      9. 
Til lykke til fødselarerne og julibaren 
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11. gilde - Sommerudflugt 2020  

 

Efter flere måneders adskillelse 
pga Corona, nød vi alle gensynet 

på Egholm fredag den 26. juni 
2020. 

Rejseudvalget havde arrangeret 
en mini udflugt til dem smukke ø i 

Limfjorden. Naturvejleder Esben 

Buch tog os med på en lille 
travetur og fortalte medrivende 

om øen, dens flora og fauna. 
 

Efter en lille times motion sluttede vi af på Kronborg med en lækker 
frokostanretning. 

Det var en af de solrige dage i juni, vi havde ramt. 
En skøn dag og et dejligt gensyn med gildesøstre og 

ægtefæller. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
God sommer til alle. Håber 

på mere normale tilstande 
efter ferien. 

Hanne Thusgaard Hansen 
11. gilde 
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Rotationsplan for fælles gilde-arrangementer: 
Rev. 14.07.2020 
 

 
År Nytårskur 

Jan. 
 
 
 
 

Gilde: 

Fælles 
Gilde-

møde 
Febr. 

 
 

Gilde: 

Tovholder 
Sommer- 

fest 
Juni  

 
 

Gilde: 

Buderup 
Ødekirk

e 
Aug. 

 
 
 

Gilde: 

Distrikts 
Gildehal 

Nov. 
 
 
 

Gilde: 

Fredslys 
arr. 
Nov. 

 
 
 

Gilde: 

2017 12 1 og 7  6 7 8 

2018 1 8 10 STGL. 10 9 

2019 2 11 10 12 1 2 

2020 11 6 1 7 8 5 

2021 10 12 5 2 9 1 

2022 9 5 2 6 7 8 

 
 
Rotationsplan for levering af kandidater til Distriktsgildeledelse 

 
År Distriktsgildemeste

r 
Distriktsgildekansle

r 
Distriktsskatmeste

r 

2018/2019 1 10 1 

2019/2020  10  

2020/2021    

2021/2022 1  11 

2022/2023  8  

2023/2024 7   

2025/2026   6 

2026/2027  5  

2027/2028 2   

2028/2029   1 

Rev. 14.07.2020 
 

De rotationsplaner, der er i hjemmesidens Regnbuebog er ikke længere  
gældende. 
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Medlemsstatus 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 30.06.2020 

Gilde 
Sidste 

kvartal 
Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 

1. 15 11 3 0 14 

2. 17 9 8 0 17 

5. 12 8 4 0 12 

6. 23 10 13 0 23 

7. 12 3 9 0 12 

8. 22 5 16 0 21 

9. 22 14 8 0 22 

10. 28 17 11 0 28 

11. 25 17 7 1 25 

12. 20 5 14 0 19 

 196 99 93 1 193 

 

Ændringer: 

Mogens Foss, 8. gilde, udmeldt pr. 23.4.2020 
Claus Hansen, 1. gilde, udmeldt pr. 29.6.2020 

Margrethe Hansen, 12. gilde, afgået ved døden den 14.6.2020 
 

 


