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Oktober 2020 

 
Orientering fra Distriktsgildeledelsen 

 
Corona pandemien spøger stadig, så det har desværre været nødvendigt at 

aflyse en del fælles arrangementer i efteråret.  
Da vi ikke kan være sikre på at være under 50 personer, og vi ikke ønsker at 

lave adgangsbegrænsning, har det været det sikreste at aflyse 
Distriktsgildehallen i november. 

Fellowship- og Fredslys arrangementerne er ligeledes blevet aflyst. Den lokale 

aflysning af Fredslyset i Aalborg er blevet fulgt op af Landsgildet med en 
aflysning på landsplan. Internationalt udvalg arbejder på et alternativt 

Fellowship til foråret. 
Vi har valgt at flytte Distriktsgilderådsmødet til Hasseris kirkes mødelokaler, 

hvor der er bedre plads. Mødet er, som tidligere meddelt, flyttet til 9. 
november. Seneste: Mødet aflyst på grund af forsamlingsforbud over 10 

personer. 
 

Landsgildeledelsen havde indkaldt distriktsgildemestrene til ekstraordinært 
Distrikts Forum den 31/10-1/11 i Horsens. Dette møde er blevet aflyst, men 

som et alternativ vil der blive forsøgt afholdt et virtuelt møde. Her skal der 
bl.a. drøftes fremtiden for gilderne, herunder tiltag for at skaffe nye 

medlemmer. 
 

PR- og aktivitetsudvalget med udvalgets formand Kurt Keldorff i spidsen 
arbejder på en plan for forbedring af Distriktets- og de enkelte gilders 

hjemmesider. Distriktsgildeledelsen har revideret ”Regnbuebogen”, der vil blive 

lagt på hjemmesiden om kort tid. 
Vi håber, at I gildebrødre, der er på Facebook, støtter op om de tre budskaber, 

der gerne skulle give nye gildebrødre. I skal bare ”synes godt om” eller ”dele”. 
 

Husk indstilling af kandidat til Sct. Georgs prisen til DGM senest den 1. 
december 

 
Vi håber, at det nye års fælles arrangementer vil kunne gennemføres på 

forsvarlig måde. 
 

Med gildehilsen 
Distriktsgildeledelsen 
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Richardt Raetzels Mindefond 

Donationer 2020 

 

Mindefonden har uddelt to donationer på hver kr. 4000 til 

Nørreå Gruppe Brønderslev og Reden 5. Aalborg Gruppe. 

Nørreå Gruppen modtager deres donation som anerkendelse 

for den store indsats, der er nødvendig for at starte en ny 

gruppe med de mangeartede udfordringer, der skal 

gennemføres for at få et spejderarbejde til at fungere på alle 

fronter især de vanskelige forhold som samfundets fælles 

udfordringer med covid-19 stiller. 

Reden 5. Aalborg Gruppe modtager deres donation som 

påskyndelse for den indsats, der er ydet indenfor de seneste 

år i forbindelse med flytning til ny lokalitet med nye faciliteter til 

gennemførelse af spejderarbejde.  

Med den økonomiske håndsrækning håber fonden at være med til at skabe 

fortsat grobund for udvikling og udbredelse af spejderideen til gavn for børn og 

unge i lokalområdet. 

 

Kaj Palsgaard Andersen 

8. Gilde 

 

 

2. Gilde 

Den 16. september havde vi vores efterårsgildehal med besøg af Lis Olesen 

11. gilde Anne Marie Pedersen og Hanne Jørgensen begge 12.gilde, som sidste 
andele til Andespillet i november, de fik da udsolgt. 2. gildes piger har altid 

trofast støttet ved at købe lodder. 

Da vi ikke var så mange, valgte vi at holde gildehallen inde i huset, da vi 

mente det var forsvarlig. Der var ved at være for koldt ude i teltet, da det jo 
var om aftenen. 

Selvfølgelig tog vi hensyn til afstand, og der blev heller ikke sunget inde ved 

bordet, men ellers forløb gildehallen stille og roligt, gildemesteren valgte at 
være lidt positiv og snakke om livsglæde. Det kan der nok være behov for i 

disse tider. 

En dejlig aften i godt selskab 

Ulla Væver  

Gildemester  
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6. Gilde 
 
 
 
6. Sct. Georgs Gilde havde torsdag den 1. oktober en dejlig aften med 

Gildehal, hvor vi til trods for den svære ”Corona” tid vi nu befinder os i, var 
samlet 17 Gildesøstre og brødre.  

Den fysiske afstand mellem hinanden var lidt større end vanligt men samværet 
var som altid meget hyggeligt og dejligt både ved Gildehallen og middagen 

bagefter, hvor vi nød dejligt anrettede tapas. 
Jytte Egebo som havde 40 års Jubilæum gav så flot vin til maden i dagens 

anledning og modtog 40 års nålen fra Gildemester Karen Kjær.  
Lidt anderledes end tidligere var det dog tydeligt at mærke, at vores dejlige 

samvær ved at synge i disse tider er kørt ud på et sidespor.  
Vores skønne sangskat syntes vi er uundværlig. 

En tankevækkende gildemestertale holdt af Karen Kjær, hvor vi hørte om tiden 

med racediskrimination, Black Matters og hvad deraf udsprang af statue 
nedrivninger og mishandlinger som f. eks. Statuer af Columbus, Roosevelt og 

kommandør Lee. 
I 5 min Sct. Georg hørte vi lidt om forskellige måder at tilpasse sine SKAL og 

VIL GERNE opgaver på. Overspringshandlinger er ikke altid af det dårlige, men 
sommetider en ganske god tanke struktur.  

Vi fejrede vores jubilar, spiste skøn mad og nød dejlig samvær krydret med 
fine små indlæg fra en inspirende bordleder. 

Selvom vi desværre manglede et par Gildebrødre, havde vi som altid en super 
god aften, hvor vi endda også denne aften fik tilbudt lodder til kommende 

andespil. 
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6. Gilde 
Fire af 6. Gildes medlemmer - Ingrid By, Edith Christiansen, Jytte Egebo og 

Jørgen Orlien - havde i anledning af deres 85 års fødselsdage inviteret gildets 
medlemmer med eventuelle ledsagere til brunch på Cafe Lindholm Høje, 

tirsdag den 29. september 2020 kl. 10.00. Til trods for at vi i disse corona-

tider skal bærer mundbind og ”spritte” hænder, bliv det et en minderig dag, 
både for fødselarerne, og for deltagerne. De fire havde sagt, at de ikke 

ønskede sig gaver, men gerne så at de og de øvrige deltagere blev underholdt. 
JA! Hvad gør man så fra gildets side. man invitere et par visesangere fra 

Visens Venner - Lis Bak og Tommy Buhl – til på behørig afstand fra deltagerne 
- at underholde med et par ”dristige” viser – festligt. Gildemester Karen Kjær 

holdt tale til fødselarerne, på vers. Endvidere fik fødselarerne af gildet – 
ganske vist mod ønsket - en flaske rødvin og chokolade, som selvfølgelig blev 

vel modtaget. Det blev til et par gode timer hvor vi fik en dejlig brunch, med 
alt hvad hjertet kan begære, hertil juice, kaffe/the og kager. (kan anbefales). 

Der blev hygget og der blev snakket som man nu gør det i 6. Gilde. Man 
afsluttede ved at gå udenfor på terrassen, alle med ansigtet vendt mod 

Limfjorden – og synge Sigfred Pedersens ”Hvornår er der dejligst i Danmark”. 
Det skal tilføjes, at når man spiser på Cafe Lindholm Høje er der gratis adgang 

til museet. Det var der flere der benyttede sig af. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
           Visesangerne Lis Bak og Tommy Buhl                     De fire fødselarer 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De fremmødte 

  



 

8 
 

9. Gilde 
 

Torsdag den 24. september holdt vi en kombineret Sct. Georgs Gildehal og 

September Gildehal. 19 gildesøstre og 

Henrik Larsen fra 7. Gilde deltog. 

Gildemester Anny Bramsen bød velkommen. 

Vi fornyede gildeløftet og fik Sct. Georgs 

Budskabet læst op. Anny indsatte vores nye 

skatmester og kansler og fejrede også 

Hanne Kristensens 40 års jubilæum.  

Her i coronatiden foregik mødet lidt 

anderledes, da vi skulle tage hensyn til 

restriktionerne omkring coronasmitten. Ved 

ankomsten gik vi straks ind i dagligstuen og satte os. I gildehallen sad vi med 

afstand, vi sang ikke, men vi hørte musik. Vi fornyede gildeløftet stående på 

vore pladser. Gildemester Anny takkede Inger Jensen og Marianne Møller for 

det gode samarbejde som kansler og skatmester, og 

hun udnævnte Hanne Høyer til ny kansler og Elsebeth 

Korsbæk til ny skatmester. Hanne Kristensen fik 

overrakt 40 års nålen og tak for de mange år i gildet.  

Efter gildehallen gik vi igen ind i dagligstuen, hvor vi fik 

et glas boblevin, som Dorte Lietzen gav i anledning af, 

at hun og Arne lige havde fejret guldbryllup. Vi fik tage 

til bords kort, og gik til bords i spisesalen et bord ad 

gangen. Vi sad fire ved hvert bord, og fik tapas 

portionsvis. Hanne Kristensen, som fejrede 40 års jubilæum gav vin til maden.  

Rigtig hyggelig eftergildehal med mange taler til nye og gamle poster samt til 

jubilaren. Vi sang ingen sange, 

men inden vi sluttede, hørte vi 

”Nu er jord og himmel stille” 

blive spillet.  

Det var skønt, at så mange var 

mødt op. Vi har ikke set 

hinanden i lang tid, så vi 

trængte sikkert til igen at være 

sammen i gildet.  
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10. Gilde 
 
Gildehal ”midt i en coronatid”. 
24 gildebrødere og 1 gæst var tilmeldt denne Fellowship gildehal. Gildeledelsen 

havde på forhånd markeret de sæder i gildehallen, der ikke måtte benyttes, så 
vi kunne overholde corona reglerne. 

Uddrag af gildemestertalen: 
”Gildemester Annie talte om det internationale 

samarbejde, som vi måske springer over og 

lader andre om. Men vi skal huske, at vi 
gennem medlemskabet af den internationale 

gildebevægelse er forpligtet til at bidrage til 
international forståelse, gennem venskaber 

over landegrænser, gennem tolerance og 
gennem respekt for andre. Vi skal respektere 

mennesker og menneskerettigheder. 
Det er mange ting på en gang, men vi kan 

starte med at vise vores opbakning til de tiltag distriktsgildet arrangere. 
Siden marts måned har gildearbejdet på grund af corona restriktionerne være 

på stand-by. Alt for mange arrangementer er blevet aflyst, både i de enkelte 
gilder, men også i distriktet. Her i efteråret er bl.a. Fellowship-day og 

Flygtningehjælpen aflyst. 
I august 2023 er Danmark vært for Sct. Georgs Gildernes 11. 

Europakonference, som vil blive afholdt et sted i Jylland, hvor programmet er 

natur og kultur. 
Vi er netop nu alle påvirket af pandemien. Hvad sker der? Vi ved det ikke, og 

uvisheden om, hvornår det ender gør os utrygge. Men vi skal videre, og det 
må vi hjælpe hinanden med. 

Rejseaktiviteten har i år været reduceret. 
Mange har været tvunget til at holde ferie i 

Danmark, men har til gengæld opdaget den 
dejlige og forskelligartede natur, vi har her i 

Danmark.  
Vi skal være åbne overfor de forandringer der 

kommer, og fremfor alt hjælpe hinanden med 
ikke at ”blive sure, gamle bedrevidende 

borgere” der ikke har blik for næste 
generations fremskridt og ikke sige: Da jeg 

var ung var alting bedre.” 

 
Leo Nielsen afholdt 5 min. Sct. Georg om 100 året for Genforeningen i juni 

2020, som p.g.a. coronaen ikke blev fejret, som man havde planlagt. 
Leo fortalt specielt om nogle af de mange mindesmærker, der gennem tiden er 

blevet opført for at mindes Genforeningen 
Gildekansleren læste Fellowship-budskabet, som i år var skrevet at Karen 

Hækkerup, generalsekretær Unicef Danmark. 
Stående foran døren til gildehallen sang Eva Madsen, mens flaget blev rullet ud 

og ind. Det var rigtigt dejligt at høre. 
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Gildehallen foregik ellers uden sang, men med flere musiknumre end ellers – 

teknikken drillede dog lidt.  
I spisestuen fik vi serveret ”corona venlig” person: En 

tallerken med 2 stk. mad. Også bordplanen overholdt 
alle regler. 

Der var heller ingen sang i 
spisestuen, men i stedet for blev 

flere gildebrødre inspireret til at 
underholde med små gode og 

morsomme historier. 
Herefter kaffe med Jyttes 

hjemmebagte kage – også serveret 
coronarigtigt. 

Aftenen sluttede med at Jørgen 
Bøgh spillede ”Nu er jord og himmel stille”, mens vi andre 

nynnede dertil, mens vi sad på vores pladser i dagligstuen. 

En rigtig dejlig aften. Dejligt at komme i gang med gildearbejdet igen. 
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11. Gilde - Septembergildehal 

 
Stor gensynsglæde til gildets første 

gildehal efter coronanedlukningen. 
Arrangementet blev holdt i 

Gildeborgens have. Der deltog 22 

gildesøstre fra 11.  
gilde. Vi havde også gæster, nemlig 

Eva Lykke Madsen fra 
distriktsgildeledelsen og 11 gildesøstre 

fra 2. gilde. 
 

Der var meget, der skulle fejres. Hanne 
Vivi Kristensen skulle aflægge 

væbnerløfte og Dorte Jakobsen skulle indsættes som gildets nye stavherold. 
Og så havde vi 3 jubilarer, der skulle fejres, Inga Landbo i anledning af hendes 

40 års jubilæum, Else Lysgaard i anledning af hendes 50 års jubilæum og 
Kamma Møller Pedersen i anledning af hendes 65 års jubilæum. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hanne Vivi Kristensen havde fået stillet følgende væbnerspørgsmål: 
 

Som gildebror er du medlem af et fællesskab, hvor vi alle arbejder på at leve 
op til Gildelovens 10 led. Et af leddene er at arbejde på, at gøre livet 

gladere og lysere for andre. Hvad forstår du ved det og hvordan tænker du, 
at arbejde med det? 

 

Hanne Vivi gav et meget flot svar på 
spørgsmålet. Svaret kan læses i dette 

nyhedsbrev. 
Gildemester Lis kom i sin gildemestertale ind 

på, hvad det er, der giver hende glæde og 
livskvalitet. Udover familien så er en af de 

allerstørste interesser at vandre og opleve 
naturen. Gerne strabadserende vandreture. 

 
Lis fortalte om en af de smukkeste 

naturoplevelser, hun har haft, nemlig en vandretur i det skotske højland. En 
uge med masser af oplevelser bl a the Caledonian Canal (et system af søer, 
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floder, broer og sluser, der gør det muligt at sejle gennem Skotland fra 
Atlanterhavskysten til Nordsøen), the Isle of Skye, nationalparken Cairngorm 

med masser af lyng og bregner, når man vandrer op, og fyr- og birkeskov, når 
man vandrer ned.  

 

Det blev også til en sejltur på Loch Ness, en bjergbestigning på Ben Nevis, et 
bjerg på 1344 m. Den sidste dag var der planlagt vandretur i naturparken 

Glenn Coe, hvor en del af James Bond filmen Skye Fall er optaget. Desværre 
var der så meget vand i naturparken, at vandreturen der blev aflyst. 

 
Lis sluttede sin gildemestertale med at fortælle om alle de steder, hun gerne 

vil opleve, bl a Lake District i England, Donegold i Irland, Færøerne, Island og 
Grønland. 

Grethe Thuen holdt 5 min Sct Georg om 
modne kvinder, de såkaldte "grå hjelme", 

som nægter at være usynlige. 
 

Grethe tog udgangspunkt i et interview 
med den 68 årige journalist Camilla 

Lindemann i forbindelse med anmeldelse 

af en af hendes bøger. Hun gør oprør mod 
den nedladende aldersdiskrimination af 

kvinder. 
 

Hun gør også oprør mod omgivelsernes syn på og foragt for de såkaldte "grå 
hjelme". Camilla Lindemann har været chef for modemagasinet IN og Femina 

og har der mødt nedgøring pga alder. Hun fortæller om den unge mandlige 
topchef, der satte spørgsmålstegn ved, om man kan skrive om mode, når man 

er over 50 år eller være chef for et modemagasin, når man er over 60 år. 
 

Angsten for at blive en af de foragtede grå hjelme er stor, fordi det kun er 
kvinderne, man går nar ad ved at bruge udtrykket "en grå hjelm", og det viser, 

hvor forskelligt, vi opfatter mænds og kvinders aldring. Mænd bliver erfarne 
med alderen, mens kvinder bare bliver gamle. Mænd får interessante furer, 

hvorimod kvinder får rynker. 

 
Camilla Lindemann peger på, at selv om de grå hjelme ikke længere er 

erhvervsaktive, så er de kulturbærere, for det er dem der går til foredrag, i 
teatret, læser bøger osv, og dermed er de en værdifuld livserfaringsressource. 

 
Så selvom man er blevet gammel, kan man stadig have en masse drømme om 

fremtiden og ser ikke livet som en lang afvikling, men som en stadig udvikling. 
Måske har man måttet opgive nogle af drømmene undervejs, men man kan 

heldigvis også sige goddag til mange nye oplevelser. 
 

Eva Lykke Madsen overbragte distriktsgildeledelsens lykønskninger til vore 
jubilarer og Lis hyldede også vore 3 jubilarer. 

 
Dorte Jacobsen blev indsat som gildets nye stavherold. Dorte afløser Ulla 

Toftild på posten. 
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I eftergildehallen hyggede vi os med boblevand, vin, lækker portionsanrette 

mad, kaffe og medaljer. På grund af corona var der ingen sang i 
eftergildehallen, Til gengæld var der masser af taler til vores nye væbner og 

vores 3 jubilarer.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Vi sluttede (udenfor teltet), som vi plejer med at synge "nu er jord og himmel 

stille" 
Tak for et dejligt arrangement. 
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Væbnerløfte ved Friluftsgildehallen onsdag den 9.- 9. 2020 

At arbejde på at gøre livet gladere og lysere for 

andre. 
Jeg har nu været med i 11. Sct. Georg Gildet siden min 

optagelse ved Sct. Georg Gildehallen den 1. april 2019. 
Jeg har gennemført væbneruddannelsen og er nu klar til 

næste optagelse. 
Som Gildebror er jeg medlem af et fællesskab, hvor vi alle 

arbejder på at leve op til Gildelovens ti led. 
Et af leddene er: 
At arbejde på at gøre livet gladere og lysere for andre. 
Mit svar skal tage 3-4 min.  

AT GØRE LIVET GLADERE OG LYSERE FOR ANDRE. 

Indledning. 
Den 9. juni skulle vi have haft Friluftsgildehal. Og der skulle jeg aflægge 

Væbnerløftet. Men så kom corona tiden, og vi blev alle forhindret. 
Jeg blev optaget som svend den 1. april 2019. 
Ak ja. Tiden flyver afsted. Og jeg har glædet mig til denne dag i dag! 
I dag skal jeg aflægge væbnerløftet. Og mit spørgsmål om at gøre livet gladere 

og lysere for andre har sat tanker i gang. 
 
JEG VIL ARBEJDE PÅ AT GØRE LIVET GLADERE OG LYSERE FOR ANDRE. 
 
Hvad forstår jeg ved det? 

Og hvordan tænker jeg at arbejde med det? 
For det første bliver vi aldrig færdige med at arbejde med os selv som 

mennesker. 

Vi fejler. Vi prøver at gøre det godt og lærer af de fejl, som vi som mennesker 
nogle gange gør. Det er menneskeligt at fejle Men dette er ikke en 

undskyldning for at fejle og gøre andre ulykkelige og kede af det. 
Jeg bliver aldrig 100 % fejlfri, men jeg kan gøre mit bedste for ikke at gøre 

andre kede af det. 
Og dette har jeg gjort mig nogle tanker om. 
Mit ønske om at blive optaget som væbner har rødder i mit spejder løfte: 
 
”På min ære lover jeg at gøre mit bedste 
For at være tro mod min Gud og mit land, 
At være hjælpsom mod alle og at holde spejderloven.” 
En ulv adlyder den gamle ulv 
En ulv giver aldrig tabt 
Ulveløftet 

”Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde ulveloven og hver 

dag gøre noget for at glæde andre.” 
Sct. Georgsdag ligger den 23. april 
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Sct. Georg eller Sct. Jørgen var en ridder, der ifølge sagnet dræbte dragen, 
frelste byen og reddede prinsessen. Kongen tilbød ham en pengesum som 

belønning, men Sct. Georg afslog. 
En gang spejder – altid spejder. 

I en sang, Livstræet, står der: 
Der er så meget, der kan trykke, gøre dagen trist og grå.. 

Blandt andet ensomhed. I den første del af Corona tiden, har vi oplevet at 

være alene på afstand. Nogle mærkede ensomheden, især når man var 
adskilte fra de mennesker, som står os nær. 

At være noget for nogen er en kærlighed som giver meget tilbage. 
Nemlig glæde og kærlighed og lys. 
Vi er født til at være sammen. 
At være i et fællesskab. 
At være for hinanden. 
Vi har brug for kærlighed, tro, håb for at kunne trive og vokse ligesom en 
plantre i en god jord. 

I søndags gik jeg tur med familien i Østerå dalen. Jeg læste på et skilt: 
Grønne steder 
Grønne Glæder 
Disse ord satte tanker i gang hos mig. 

Som barn var jeg spejder i KFUK i Danmarksgade. 
Det var dejligt og berigende. 
Der var masser af grønne glæder. 
Det var en ære at hjælpe andre og en glæde. Et af de motto, som har fulgt 
mig i livet: 
Vær mod andre, som du ønsker, at andre skal være mod dig. 
Mine tanker: 
For samværet med mine medmennesker og ikke mindst i samværet med mig 
selv. 

- Skabe en god stemning ved at være positiv indstillet 

- At være nærværende 

- At lytte 

- Jeg vælger at tale ordentligt til og om mine medmennesker 

- Bære over med andre / hinanden og tilgive 

En plante kræver kærlig omsorg i den rette jord og med den rette pasning. 
Jeg vil være med til at Planten trives og gror 
Jeg må ind i mellem måle temperaturen og stikke en finger i jorden og tænke 

ind ad. 
Hvad kan jeg gøre bedre for at jorden er den rette at vokse og trives i ? 
Gødning må der til for at give ekstra energi til planten. 
Planten er mit medmenneske, men det kan også være mig. 
Jeg kan gøde med kærlige relationer 

Ved hjælp af et smil og en interesse for mit medmenneske/gildebror 

- Ved at lytte 

- Vise interesse 

- Dele oplevelser 

- Være med i forskellige bevægelser/aktiviteter 



 

16 
 

- At synge sammen 

- Dele natur oplevelser sammen 

- Knytte venskaber 

- Række en hjælpende hånd ud 

Vi er børn af sol og sommer. 
Gildebror! Her er min hånd 
Fast vi kæden slutter 
Liljens ring binder som bånd 
Sammen i broderskabs ånd 
Smedet af kæden er stærke arme 
Gennemglødet af hjertes varme 
Du og jeg – det er et ord 
Vi er alle et vigtigt led i kæden. 
Gruppen er gildets bror 
 

 

Hanne Vivi Kristensen 
 
  



 

17 
 

11. Gilde – gildemøde 22. oktober 2020 

 

Spejdergården dannede rammen om vores oktobermøde. 1. gruppe havde 
planlagt en spændende aften med foredrag af tandplejer Jonna Bak Nielsen. 

Jonna fortalte om sit virke som udsendt tandplejer for organisationen TUG 

(tandsundhed uden grænser). TUG er en dansk humanitær organisation, der er 
grundlagt i 2002. 

Tandsundhed uden Grænser arbejder på at forbedre tandsundhed i 
udviklingslandene, og organisationen udsender hvert år tandlæger, 

tandlægestuderende og tandplejere til en række udviklingslande, hvor de bl.a. 
i perioder på 14 dage tilbyder gratis akut tandbehandling og undervisning i 

tandsundhed. 

Jonna fortalte om en tur til Palæstina, hvor hun 

sammen med tandlæger, tandlægestuderende og 
tandplejere underviste og ordnede tænder på 

skolebørn i området omkring Bethlehem og 
Hebron. 

 
 

 

Børnene blev bl a 
undervist i tandbørstning, herunder vigtigheden 

i brugen af flourtandpasta. 
 

Resultatet af indsatsen viser et markant fald af 
børn med tandpine og tandkødsbetændelse. 

Endvidere er skolefraværet faldet. 
 

I Palæstina er der ikke skoletandpleje, som vi kender det herhjemme. 
Resultaterne bruges derfor også til at lægge pres på myndighederne for at få 

dem til at etablere skoletandpleje. 
 

 
Efter foredraget nød vi en lækker portionsanrettet ”snapas”. 

 

Vi havde besøg af 7 gildesøstre fra 2. gilde samt Kurt Keldorff fra 7. gilde. Selv 
var vi 14 fra 11. gilde. En rigtig dejlig aften 

 
 

Næste arrangement: vi forsøger at lave et arrangement på Kunsten den 13. 
november, hvor vi kan overholde det netop udmeldte forsamlingsantal. 

 
 

 
  

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Humanit%C3%A6r_organisation&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/2002
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tandsundhed&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Tandl%C3%A6ge
https://da.wikipedia.org/wiki/Tandplejer
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tandbehandling&action=edit&redlink=1
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12. Gilde 

 

Den 28. september var vi samlet til Høstgildehal, hvor vi havde den glæde at 

optage 2 væbnere i vores gilde. 

Margrethe og Jan Jacobsen skulle have været optaget i foråret ved Sct. Georgs 

Gildehallen, men den blev aflyst som alle de senere arrangementer på grund af 

Covid19. 

Vi var en lille sluttet kreds til Høstgildehallen og havde en rigtig hyggelig aften, 

hvor de nye væbnere blev fejret i eftergildehallen, og hvor vi bl.a. nød Herluf’s 

lækre mørbradgryde. Han leverede menuen i Gildeborgen, selvom Rita og 

Herluf ikke selv kunne deltage. 

Det var dejligt igen at mødes til en gildehal – 

naturligvis med alle de nødvendige restriktioner. 

Næste gildehal den 26. oktober, hvor vi skulle 

have fejret 12. gilde’s 43 års fødselsdag, måtte 

aflyses pga de seneste forsamlingsforbud. 

Det årlige Andespil sammen med 7. gilde har vi 

også været nødsaget til at aflyse, men positivt at 

salget af Andele i gilderne er gået godt. 

Vores næste arrangement er et gildemøde den 

19. november, men det er svært at gennemføre, 

når vi kun må samles 10 personer – ja, faktisk 

umuligt.  

 

John Pedersen, 12. gilde 
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SANGERLAUGET   

Torsdag den 17.9.2020 

50 ÅRS JUBILÆUM 

 

Efter mange aflysninger blev det endelig til, vi kunne mødes i Sangerlauget, 

ovenikøbet til 50 års jubilæum, som skulle have 

været fejret på anden vis. Men det er godt at have 

noget til gode.  

Vi var indkaldt til laugsting kl. 16 i Gildeborgens 

have med alle de corona foranstaltninger, der 

skulle være.  

Et stille øjeblik, hvor vi tænkte på de 2 

medlemmer, Bente Bo Orlien og 

Margrethe Hansen, som vi har 

mistet, siden vi sidst har været 

sammen. 

Efter laugstinget, hvor der var 

genvalg til laugsmester Bjørn 

Mathaiassen, laugsskatmester 

Vibeke Rasmussen og 

laugsskriver Anna-Marie Pedersen blev det vedtaget, at vi 

fremover skal tilmelde os pr. mail til arrangementerne, og 

pt. fortsætte med de corona foranstaltninger, der vil være.  

Efter laugstinget blev der i anledning af jubilæet budt på et 

glas bobler og kransekage. Palle Bjørnstrup holdt en munter  

"festsangertale". 

Derefter gik vi ud på græsplænen for at synge - med 2 m 

afstand. Der var trykt et festligt sangblad. Selvfølgelig begyndte vi med vores 

startsang "Det er musik, der skal til" og "Septembersangen".  

Bagefter "Kære Linedanser" "Det øjeblik vi lever i"  "I kan tro, der er gilde" og 

afslutningssangen "Stilfærdigt farvel" - 2 af sangene også for at mindes Bente  

 

 

 

 

 

 

Laugsledelsen 

Sang på græsplænen 
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Bo Orlien, der har lavet et stort arbejde med sangmapperne - og tidligere 

laugsmester Margrethe Hansen, der også i mange år har lavet så mange gode 

indlæg for os i Sangerlauget. 

Eftermiddagen sluttede med "et på gensyn" i oktober måned. 

 

 

 
Sangerlaugets medlemmer der var til stede 

 
 
 
 

 
 

       D’ er ik’ så ring’ 

Kære Gildebrødre. 

Så er der igen afleveret dåseringe – denne gang 23 kg. 

Det vil sige, at vi i år til dato har afleveret 55 kg. Godt gået. 

Med gildehilsen 

Hanne (11. gilde) og Vibeke (10.gilde) 

 

 
  



 

21 
 

 
 

 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

7. & 12. Gilde 

 

 

Aalborg, den 29. oktober 2020 

Udtrukne andele 
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster  
2020/2021 

22.06.20 

Gilde Gilde- 
mester 

Gilde- 
kansler 

Gildeskat  
mester 

GIM Spejder-
kontakt 

Web- 
master 

1.    Finn Bramsen Peter Jensen Jørgen 
Christensen 

Finn Bramsen Finn 
Bramsen 

Peter Jensen 

2.  Ulla Væver Tove 
Rahmberg 

Hanne Dam Else Wedege  Connie Væver 

5.  Bent Uggerly Bjarne 
Nielsen 

Ole Max 
Müller 

Palle 
Bjørnstrup 

Per Bluhme Bjarne 
Nielsen 

6.  Karen Kjær Helle 
Stenild 

Signe Vinther 
Nygaard 

Margit 
Kammer 

Ingelise Back Jørgen Orlien 

7.  Flemming 
Markussen 

Kurt 
Keldorff 

Jens Carl 
Nielsen 

Ingen Lars Peter 
Roost 

Kurt  
Keldorff 

8.   Jesper Hansen Søren 
Aagaard 
Pedersen 

Søren Egholm 
Sørensen 

Tage V. 
Andersen 

Jesper 
Hansen 

Martin  
Lykkegaard 

9. Anny Bramsen Hanne 
Høyer 

Elsebeth 
Korsbæk 

Ingen Tove Husum Gunny 
Kongsted 

10.  Annie Sperling Vibeke 
Rasmussen 

Jørgen Bøgh 
Nielsen 

Laila Haugen  Jytte 
Højmark 

Janne Voss  
Hansen 

11.       Lis Ovesen Bente 
Møller 
Nielsen 

Annette Gjørtz 
Bloch 

Inge  
Vestergaard 

Ingen Hanne 
Thusgaard  
Hansen 

12.  Anna-Marie 
Pedersen 

Hanne  
Jørgensen 

Jette Nielsen Anne Winther Anni 
Andersen 

Hanne  
Jørgensen 

Fjer- 
ritslev                        

 Jess Jensen Anders Breier 
Henriksen 
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Fødselsdage i november 2020 
 
 
 
 
Dato:                                    Gilde: 

 
03.  Signe Vinther Nygaard     6. 

06.  Søren Boelsmand, 75 år        8. 

07.  Hanne Lundgren       6. 

07.  Birthe Nielsen, 80 år   12. 

10.  Finn Christensen      6. 

11.  Claus Meyer      8. 

13.  Niels Erik Franck, 75 år     8. 

17.  Søren Egholm Sørensen     8. 

18.  Lars Peder Roost        7. 

18.  Kaj Palsgaard Andersen     8. 

20.  Kamma Jensen      9. 

24.  Rita Lykke Ekstrand, 75 år   12. 

25.  Hanne Dam      2. 

26.  Margit Kammer      6. 

28.  Margit Kjær Nielsen   10. 

30.  Aage Schmidt Pedersen   10. 

 

 
 
 
 
 
 

Til lykke til alle fødselarer 
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Distriktsgildeledelsen 
  
Distriktsgildemester: 
Flemming Hansen, 
Tlf.: 4062 1350. 
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: elm2014@outlook.dk 
 
Distriktets Internationale Sekr. 

Pt. ubesat 
 
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: 
29. november 2020 
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