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Stadsgildemesteren
2020

Ultimo

Kære gildebrødre
Det er blevet november, så det er igen blevet tid til at skrive en julenytårshilsen, hvor jeg gør status og ser tilbage på året, der gik. Ja, sådan
plejer jeg at indlede min hilsen, men der er desværre ikke så meget at se
tilbage på. Allerede i marts måned ramte coronaen Danmark. Vi nåede at
afholde gildemestermøde samme aften, som statsministeren lukkede landet.
Januar og februar blev i gildesammenhæng heldigvis normale. Gilderne fik
gennemført deres nytårsgildehallerne med besøg af en repræsentant fra
stadsgildeledelsen.
Vi kan med glæde se tilbage på to vellykkede fælles arrangementer:
Nytårskuren i januar og det fælles gildemøde i februar.
Lørdag, den 11. januar var 62 gildebrødre med ledsagere mødt op på
Restaurant Sanya til Nytårskur.
11. gilde havde planlagt et fint program med sang og spisning. Efter
spisningen var der besøg af repræsentanter fra ”Baglandet Aalborg”, som
fortalte om deres arbejde. Der blev uddelt donationer: ”Baglandet” modtog
donation fra 11. gilde. Efter økonomisk koordinering modtog tre
spejdergrupper ligeledes donationer og Heidi Hoff, Sofiendal Gruppe fik Sct.
Georgs prisen for sin store indsats som spejderleder for sin gruppe. Tak til 11.
gilde for et fint arrangement.
Fælles gildemøde den 24. februar på Trekanten, som 6. gilde stod for, blev
også en succes. 74 personer var tilmeldt. Efter spisningen underholdt
domprovst Niels Christian Kobbelgaard med emnet: ”Man kender et folk på
dets sange”. Det blev et festligt indslag, hvor der var tid til at le, lytte og
synge med. Tak til 6. gilde for en fin aften.
”Rig på natur i vilde haver” var titlen på et samarbejde mellem kommunens
naturvejledere og pr- og aktivitetsudvalget, hvor der var inviteret til et
arrangement i Fjordhuset i Vestre Fjordpark. En lille aktiv flok fik lejlighed til at
bygge insekthoteller til opsætning i egen have. Jeg har selv haft glæde af at se
bier og andre insekter indtage mit eget ”hotel”.
Friske gildebrødre fik en fin oplevelse med engagerede unge mennesker til
årets Wasa-Wasa, idet gilderne dækkede to poster til løbet.
Resten af året er fælles arrangementer desværre blevet aflyst. Det er dog
lykkedes at gennemføre distriktsgildetinget i september måned.
På grund af smittetrykket og restriktioner/forsamlingsforbud er fremtiden for
fælles arrangementer stadig usikker. Stadsgildeledelsen har derfor i samråd
med arrangøren 10. gilde besluttet at aflyse den kommende nytårskur til
januar. Vi må håbe, der snart må komme en vaccine mod coronaen.
Jeg skal også hilse fra den øvrige Stadsgildeledelse samt ønske alle gildebrødre
og familie
en rigtig glædelig jul og et godt og meget gerne et coronafrit nytår!
Flemming Hansen, Stadsgildemester
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AFLYSNING:

Grundet den usikre corona-situation har
Distriktsgildeledelsen besluttet i samråd med 10. Gilde at
aflyse Nytårskuren.
Med gildehilsen
Flemming Hansen
DGM
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VISUELT DISTRIKTSGILDERÅDSMØDE
Meddelelser fra distriktsgildeledelsen:
Aflysning af distriktsgilderådsmødet har medført, at DGL har ønsket at
gennemføre et ”møde” i skriftlig form.
DGL har i samråd med arrangøren 10. gilde valgt at aflyse Nytårskuren.
Usikkerhed vedrørende forsamlingsforbud på grund af Covid-19 smittefare har
nødvendiggjort denne beslutning.
Hvis gilderne gennemfører nytårsgildehallerne, vil DGL gerne på besøg med en
nytårshilsen.
DGL er ved at være færdig med en revision af ”Regnbuebogen”. Vil blive lagt
ind på den nye hjemmeside. Revision af afsnittet om Gildeborgen er overladt til
bestyrelsen for Gildeborgs-foreningen.
Vi har meddelt Landsgildet, at Gull-Maj Cordes 9. gilde er distriktets
uddannelses sekretær (DUS), og Laila Haugen 10. gilde er distriktets
internationale sekretær (DIS og formand for Internationalt udvalg).
Det er glædeligt, at DGL til maj 2021 får nyt blod.: Finn Bramsen 1. gilde
stiller op som DGM og Lis Ovesen 11. gilde stiller op som DGS.
Formanden for PAK-udvalget Kurt Keldorff har evalueret projektet ”Vi skal
være flere”. Kurt vil sikkert selv komme ind på det, men jeg vil gerne benytte
lejligheden til at takke for initiativet og indsatsen.
Som bekendt aflyste Landsgildet GM- stævnet i september. Et ekstraordinært
Distrikts Forum i oktober blev ligeledes aflyst. Som alternativ gennemføres en
række virtuelle konferencer mellem distriktsgildemestrene.
Sct. Georgs gilderne vil blive repræsenteret på Spejdernes lejr 2022 i form af
et Hotelt. Tovholder bliver Arresø distrikt.
ISGF afholder Europakonference 2023 på Ranum Efterskole College fra 30/7 til
3/8. Der vil blive opfordret til, at interesserede gildebrødre og ”talenter”
melder sig
Redaktøren v/Janne Voss Hansen
Nyt fra redaktøren.
P.g.a. coronaen har det været småt med indlæg til Gildeposten i 2020. I
begyndelsen af efteråret kom der lidt gang i mødeaktiviteten igen, hvorefter
den gik helt i stå igen omkring 1. november.
I begyndelsen af december måned vil Gildeposten blive udsendt med de sidste
indlæg fra 2020.
Jeg håber, at der igen kan blive lidt mere normal aktivitet i gilderne efter nytår
og resten af 2021. Skal vi ikke håbe på det?
Den næste Gildepost er planlagt til at udkomme medio februar 2021. Indlæg
modtages meget gerne.

4

PAK-udvalget /Kurt Kelldorf
Aktiviteter sammen med Naturvejleder Esben Buch
I foråret deltog vi i bygning af insekthoteller i Vestre Fjordpark.
Svampeturen i efteråret blev aflyst pga. corona.
Vi skal være flere
Det var planlagt at lægge tre budskaber på Facebook i foråret.
Dette satte coronaen imidlertid en stopper for, derfor blev de lagt ud efter
sommerferien. Det blev desværre kun til de to budskaber, da coronaen bredte
sig, og det derfor virkede forkert.
En tredjedel af de gildebrødre, der er på Facebook, hjalp med at dele og synes
godt om. Det kunne godt have været flere.
Nye hjemmesider til de enkelte gilder
Der var optræk til, at vi skulle kikke på det i november, men igen spøger
coronaen, og derfor ligger det i dvale. Forhåbentlig kan vi komme i gang i løbet
af 2021.
Hvad bringer 2021
Indtil nu har vi indgået aftale med Esben Buch om
25. april – Vild mad i Mølleparken
18. august - Kryddersnapseaften i Urtehaven
Sangerlauget v/laugsmester Bjørn Mathiassen
Vi er kede af, at der nok en gang skal aflyses pga. Corona situationen.
Vi har i dag holdt bestyrelsesmøde og uanset Corona bliver der jul, og vi vil
sørge, at der bliver et flot juletræ fra 1. december i Gildeborgen.
Vi håber i skrivende stund at forsamlingsforbuddet ændres, så kan holde det
planlagte julemøde 1. december. Men det bliver med kort varsel, hvis vi
indkalder.
Vi sparer penge, for vi betaler ikke for musik de aflyste aftener. Og vores
muligheder for forplejning på sangaftner tillader kun beskedent traktement.
Derfor vil vi ikke opkræve betaling for traktement før vi har brugt de sparede
penge fra de aflyste aftner.
Både når vi synger, og når vi er sammen, må vi tage hensyn til, at
størsteparten af medlemmer er i risikogruppe, og samtidig er vi som
tværgildearrangement ikke i de grupper vi er tættest med. Så opstilling med to
meters afstand kommer til at fortsætte lang tid endnu, selvom
forsamlingstallet øges igen.
Pas på jer selv – og hold humøret oppe.
Bedste hilsner Sangerlaugsledelsen.
Kulturlauget v/laugsmester Helle Stenild
Året 2020 har været meget anderledes, ja det har været ens for os alle
sammen. Vores gøremål, arrangementer i gildet har været lukket ned.
Kulturlauget havde et tema møde i januar, i gildeborgen, hvor vi i
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tankerne rejste til Barcelona i Spanien. En rigtig god aften med musik og sjov.
I marts nåede vi at komme i teatret, inden landet lukkede ned. Vi så og
oplevede ”Stormen” i Vendsyssel Teater.
I juni havde vi en dejlig udflugt til Kulturhuset og Skulpturparken i Hune,
hvor John Andersen fortalte meget spændende, om hans dejlige have, og
hvordan han startede stedet.
I september var vi i teatret, og hvor vi så et meget morsomt stykke, som
hed ” Kiksekartellet ” en rigtig krimi komedie med hemmeligheder.
Så kom der flere restriktioner, så de sidste arrangementer resten af året
er aflyst.
Vi håber inderligt, at der bliver åbnet op, så vi kan komme til at se hinanden
og være sammen igen.
Ses og på glædelig gensyn i 2021.
Vesterhavsmarchen v/formand Finn Bramsen
Som I nok alle ved er vi ramt af Coronakrisen i Danmark, det har jo betydet at
marchen i 2020 måtte aflyses. Dette skete faktisk tidlig, i april måned, vi
kunne jo ikke stå med ”overskrifter” der kunne berette om smittede på
marchen.
Desuden ville vi også på dette tidlige tidspunkt have styr på økonomi – ingen
udgifter men så selvfølgelig heller ingen indtægter, derfor heller ikke nogen
uddelinger i 2020.
Vi ser nu ind i 2021 – hvorledes vi kommer igennem, vides p.t. ikke. Men vi
begynder nu arbejdet med at kunne afholde marchen i 2021, som jo er vores
50-års jubilæum.
Det glæder vi os meget til, hvis vi får mulighed for det vil der komme en folder
eller tilsvarende, der kan berette om marchens DNA gennem alle årene.
Vi håber at kunne uddele 50.000, - kr. i 2021 – så svarer beløbet til vores
jubilæums år.
Skulle nogen ligge inde med billeder fra år tilbage, vil vi gerne låne disse.
Kontakt en fra komiteen:
Formand - Finn Bramsen
Kasserer - Annie Sperling
Sekretær - Hanne Thusgaard
Vesterhavsmarch komiteen
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9. Gilde
På vores gildeting, som blev afholdt i juli pga corona, blev det vedtaget, at
Baglandet i Aalborg skulle have en donation på 5.000 kr. fra vores
hjælpekasse.
Baglandet er et fællesskab for tidligere anbragte unge i Aalborg, som har til
huse i Spejderborgen. Forleden blev
det muligt at overrække donationen
personligt og hilse på nogle af
brugerne samt et par ansatte.
Spejderborgen, som tidligere var
mødested for DDS spejdere, er nu
indrettet som et hyggeligt og varmt
hjem med alle faciliteter fra køkken,
spisestue, dagligstue, TV-stue,
værksted, aktivitetsrum m.m. Der er
som regel 15 unge til spisning til
aften og sidste jul var der samlet 35
unge fordelt i hele huset. I år må
man pga corona holde julekomsammen i Papegøjehaven, som kan klare at
holde afstand til så mange.
Donationen skal gå til deres gavekasse og
pengene blev modtaget med stor glæde,
da de kun får midler til den daglige drift.
I nyhedsbrev nr. 4 har 6. gilde en fin
omtale om Baglandet, da de havde holdt et
gildemøde i september med besøg fra
Baglandet.
9. gilde har en aftale med Pernille om et
lignende besøg i 2021, når det bliver
muligt.
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Medlemsrapport
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
pr. 1.12.2020
Ændring af telefonnr.
11. Gilde
Elly Mogensen
Fastnet 9812 0472 udgår
Udmeldelse:
8. gilde
Jens Wilfred Christensen
Udmeldt pr. 1.10.2020
2. gilde
Bente Jacobsen
Udmeldes pr. 31.12.2020
Adresseændring:
10. gilde
Eva Lykke Madsen
Kastetvej 33, 1., lejl. 11
9000 Aalborg
Ny e-mailadresse:
evalykkem2014@gmail.com
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Fødselsdage i december/januar

Fødselsdage december 2020
Dato:
Gilde:
05. Ingelise Back
6.
08. Kirsten Særmark-Thomsen
10.
09. Inger Jensen
9.
11. Allis Bartolin Møller, 90 år
11.
13. Henrik Boelsmand
8.
14. Eva Lykke Madsen
10.
14. Gunny Kongsted, 75 år
9.
14. Annie Sperling
10.
16. Kirsten Hansen, 80 år
9.
20. Hanne Groth, 75 år
9.
Fødselsdage januar 2021
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
2.
15. Birgit Olesen
2.
18. Ellen Henriksen, 90 år
12.
21. Kamma Møller Pedersen, 90 år 11.
29. Ørvin Pedersen
7.
31. Anne-Marie Hansen
2.

Jubilæer:
10. januar
Anne Lise Østergaard, 9. Gilde, 60 år
12. januar
Jytta Møller Graae, 9. Gilde, 40 år
18. januar
Jørgen Orlien, 6. Gilde, 50 år
18. januar
Leo Nielsen, 10. Gilde, 50 år
27. januar
Lars Hedegaard, 5. Gilde, 50 år
Til lykke til alle jubilarer

Til lykke til alle fødselarer

GLÆDELIG JUL og Godt NYTÅR
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Distriktsgildeledelsen
Distriktsgildemester:
Flemming Hansen,
Tlf.: 4062 135
e-mail: flemming@hansen.li
Distriktsgildeskatmester:
Klaus Cordes
Tlf.: 2164 0762
e-mail: k-cordes@stofanet.dk
Distriktsgildekansler:
Eva Madsen
Tlf.: 2662 4844
e-mail:
evalykkem2014@gmail.com
Distriktets Internationale Sekr.
Laila Haugen
Tlf. 4256 1243
e-mail:
lailahaugen246@gmail.com
Distriktets
Uddannelsessekretær
Gull-Maj Cordes
Tlf.: 2731 3540
e-mail: g-cordes@stofanet.dk

Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
(Gildeborgen)
Formand Jørn Anton Poulsen
Tlf. 4096 4710
e-mail: poulsen.ja@gmail.com
Kasserer Svend Erik Jensen
tlf. 4081 9111
e-mail: svej02@gmail.com
Sekretær Hanne Thusgaard Hansen
Tlf. 6165 9564
e-mail: hanne.thusgaard@hotmail.com
Redaktør:
Janne Voss Hansen
Tlf.: 5124 3784.
e-mail: janne@vosshansen.dk
Distriktets webmaster:
Martin Lykkegaard
Tlf.: 5124 3944
e-mail: martin.lykkegaard@mail.dk

Distriktets hjemmeside:
www.sct-georg-aalborg.dk

Gildebrødre i Aalborg
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Deadline for næste
Gildepost nr. 1, 2021:
14. februar 2021
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