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Selv om der stadig findes corona derude, forsøger vi os med filmaftener igen i efteråret 

2020 og foråret 2021. (Se vedhæftede).  

Med det smittetryk der er lige nu, mener vi det er forsvarligt. Skulle situationen ændre sig, 

overvejer vi, hvad vi gør. 

Da vi aflyste filmaftenen den 30/3-2020, havde flere vist interesse for billeder fra 

Jamboreen i 1957.  

Den kommer på i januar 2021, så er der mulighed for at planlægge et besøg i Aalborg. 

Der vil blive udsendt et indbydelse med angivelse af, hvilke film og lysbilleder, der bliver 

vist på den enkelte aften. 

Lysbilleder, spørger du måske, dem har vi også rigtig mange af, og desværre også en del, 

hvor vi ikke kender gruppen, arrangement eller årstal. 

Så nu blander vi lidt af begge dele. 

På gensyn til nogle hyggelige filmaftener 

Nordjysk Spejdermuseum 
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 10. Gilde fejrer 50 års jubilæum.  

Fredag, den 21. august fejrede 

10. Gilde deres 50 års jubilæum 

med en reception i Gildeborgens 

Have. Vejret var meget flot, 

bortset fra en enkelt kraftig 

regnbyge. Men så var det jo et 

held, at vi var i ly i teltene og 

under taget i pavillonen. Det var dejligt at se så 

mange dejlige gæster, som 

blev budt på vin, øl og vand. 4. 

gruppe havde laver små 

“hapsere”, som blev serveret 

på små tallerkener. Så alle 

corona-regler var overholdt. 

De indpakkede chokolader på bordene, nåede at blive 

flydende under taget i pavillonen. Gildemester Annie Sperling bød velkommen. 

Senere var der taler af gildemesteren fra 6. Gilde Karen Kjær. 6. Gilde er vort 

modergilde. 22 gildebrødre flyttede i 1970 med over i det nystartede 10. Gilde. 

Desuden var der en 

hilsen fra 

stadsgildemesteren. 

Hilsenen blev 

overbragt af 

stadsgildekansler Eva 

Madsen. Tak for de 

mange dejlige gaver. 

Også tak til alle, som var med til at gøre jubilæet til 

en dejlig og mindeværdig dag. En speciel tak skal også lyde til alle i 10. gilde, 

som var med til at udføre alle de opgaver, der har været i forbindelse med 

afholdelse af receptionen. Aftenen sluttede med ”Nu er jord og himmel stille”.   
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KLYNGER på tværs af 1. - 5. og 7. gilde - et nyt tiltag i de 3 gilder 

Som et led i samarbejdet mellem 1. - 5. og 7. gilde har de 3 gilder tidligere 

besluttet, at møderne i hele 2020 afholdes som fællesmøder. Covid-19 kom i 

første omgang på tværs af denne beslutning. Vore møder blev i lighed med 

møderne i de andre gilder aflyst på stribe. 

Vi har nu besluttet, at genoptage vore fælles møder. Vi starter den 08.09 med 

en friluftsgildehal, medens vejret er til, at vi kan være i Gildeborgens have. Det 

er den planlagte gildehal i oktober, vi rykker frem. 

Resten af vore planlagte møder i 2020 aflyses, og i stedet sætter vi gang i 

andre gildearrangementer - under nye former. Meningen er, at skabe nogle 

gildeaktiviteter med et mindre antal deltagere - under hensyntagen til 

coronareglerne. Ledelserne har delt medlemmerne op i 3 klynger (på tværs af 

de tre gilder - så vi kan lære hinanden bedre at kende). Der er 12-13 personer 

i hver klynge. Disse klynger tager initiativ til at afholde nogle møder, som de 

selv tilrettelægger. Det er tanken, at møderne kan afholdes på Gildeborgen 

eller på andre lokaliteter alt efter hvilke ideer, den enkelte klynge har. Der er 

op til medlemmerne i den enkelte klynge at beslutte hvilke aktiviteter, de vil 

afholde. Det er kun fantasien, der sætter begrænsningerne. Arbejdet i disse 

klynger startes op til gildehallen. 

Aktiviteterne i klyngerne er en erstatning for de aflyste gildemøder. Grupperne 

i de enkelte gilder og deres møder berøres ikke af ovennævnte.  
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2. Gilde 

Efter en længere ufrivillig pause mødtes vi endelig alle i 2.gilde, vi havde sat 

hinanden stævne i Kildeparken, under de "Syngende træer". Vi have et par 

hyggelige timer med god frokost og lidt vin i det herligste sommervejr. 

Og da det var Valdemarsdag (derfor flagene) blev den også fejret på behørig 

vis. 

Godt at ses igen efter et turbulent 

forår. 

Stor gildehilsen 

Ulla Væver gildemester 2.gilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYHEDSBREV  

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg                                              September 2020, nr. 4 
 

7 
 
 

 

6. Gilde  

 

Den 25. og 26. august havde gildet deres næsten, kan vi kalde det, traditionelle årlige 

gildetur, der denne gang gik til Ebeltoft. Vores første stop var rastepladsen Gudenå 

Vest hvor vi spiste morgenmad. Der efter kørte vi til Bregnet Kirke hvor 

menighedsformanden fortalte om kirken og dens nyindretning med ny altertavle og ny 

farvesætning, udført af maleren og grafikeren Arne Haugen Sørensen. Kirken ligger 

smukt ned mod Kalø Vig. Herefter gik vi en tur på den smukt anlagte kirkegård. Vort 

næste stop var Molslaboratoriet, hvor vi spiste vor egen medbragte frokost mellem de 

smukt beliggende bakker. Med fyldte maver kørte vi 

Glasmuseet i Ebeltoft, som 

blandt andet havde en 

særudstilling af glaskunst 

”Det kosmiske rum” som 

var skabt af den færøske 

kunstner, Tródur Patursson,  

Det er utroligt hvordan man på mange forskellige måder kan forme glas – det var en 

smuk oplevelse. 

Dernæst kørte vi til vort spise- og overnatningssted Ebeltoft Park Hotel. Her fik vi 

eftermiddagskaffe/the med en dejlig kage. Der var nogle der derefter gik en slentretur 

i Ebeltoft by, mens andre benyttede lejligheden til at få en MORFAR. Der var middag 

(buffet) kl. 19.00 i hotellets restaurant. Omkring kl. 

21.00 gik vi til et separat lokale som vi havde fået stillet 

til rådighed for os selv. Her underholdt de enkelte 

grupper de øvrige gildebrødre. Kl. 23.00 var det 

sengetid. Efter morgenbuffet kørte vi til Fregatten 

Jylland hvor vi af en guide fik en grundig og uddybende 

fortælling om skibets omtumlede tilværelse – fra det 

blev søsat i 1860, som krigsskib, som det hurtigste skib i 

den danske flåde med en besætning på 437 søfolk og 44  

 

 

Bregnet kirkes nye altertavle 

”Nadveren” 

 3. gruppe optræder 

 

Guiden fortæller 
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kanoner – til slaget ved Helgoland i 1864, som vi gik sejrrigt ud af - til det i 1874 blev 

ombygget til kongeskib - dets togter til Dansk Vestindien m.v. fra 1874 til 1887 - til 

det i 1908 blev solgt til ophugning i Hamburg, men blev tilbagekøbt og i 1960 

bugseret til Ebeltoft. Her var der nogle ildsjæle og entusiaster som tog fat på at rejse 

penge til at restaurere skibet. 1989 påbegyndte man restaureringsarbejdet. I 1994 

blev det indviet til museumsskib. På skibets batteridæk fik vi en opvisning i hvorledes 

man bemander en kanon og affyrer den. Alt i alt en spændende oplevelse. 

Vores frokost fik vi på Jernbanegrillen, forenden af gågaden. Herefter skiltes vi. 

Nogle kørte hjem andre benyttede lejligheden til en slentretur i Ebeltoft by.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagerne foran Jernbanegrillen 
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 6. Gilde  

Gildemøde d. 8. september. 

Mødet blev afholdt i Gildeborgen med overholdelse og respekt for alle coronareglerne, 

som i disse dage præger vort samfund. 

17 af 6. gildes medlemmer havde denne aften fundet vej til Gildeborgen.  Emnet var: 

”Baglandet” – et fællesskab for tidligere anbragte unge i Aalborg. 

En frivillig medarbejder, Pernille, startede med af fortælle os lidt om Baglandets historie og 

en elev, Nadja, fortalte os sin egen gribende livshistorie, der startede så langt tilbage hun 

kunne huske, hvilke var ved 3-års alderen. ”Baglandet”har til huse i Kong Hans gade 1 

(den gamle Spejderborg) Det er et netværkstilbud til børn og unge, som af den ene eller 

anden grund er blevet svigtet gennem deres opvækst: ”Når der ingen kære mor eller far 

er”, kan problemerne tårne sig op for børn og unge, der måske ingen anden familie har, 

hvor de kan hente hjælp og styrke. Målgruppen er børn, der har været eller er anbragt i 

familiepleje på grund af en dysfunktionel familie. Disse børn er ofte meget ensomme, da 

de ikke har noget netværk til at hjælpe dem. Dette finder de i Baglandet, hvor personalet 

kan være til stor hjælp både personligt som bisidder til for eksempel besøg hos  

Kommunen, skolen eller lægebesøg, der kræver en voksen støtteperson. 

Baglandet danner også fysisk ramme om forskellige aktiviteter så som at holde 

fødselsdage, holde juleaften d. 24/12 eller afholde påskefrokost – traditioner, som mange 

af os tager som en selvfølge, men som mange af disse børn ikke har oplevet i deres hjem. 

Børnene og de unge vil også meget gerne med på udflugter, sommerlejre og lignende. 

Ligeså deltager de gerne i mange daglige aktiviteter, der foregår i huset så som at sy, 

male, spille kort eller lave mad. Alt sammen gratis og frivillige tilbud, som kommune støtter 

via et årligt bidrag + de frivilliges hjælp.  

Efter Pernilles orientering hørte vi en nuværende elev , Nadja´s meget personlige og 

gribende historie, som startede da hun var ganske lille og skulle tage sig af sine 2 yngre 

søskende i et hjem, hvor alt var kaos. Som 11 årig klarede hun alene at skulle hjælpe sin 

yngre søster, der havde sukkersyge og bl. a. gik i ”syre-chok”, og – ligeså-  alene, da hun 

skulle starte i en ny skole i Aalborg, hvor familien var flyttet til. Som 13 årig kommer Nadja 

i familiepleje hos en dame i Blokhus. Her bliver hun for første gang betragtet som et 

medmenneske, der bliver talt til og med: Hvilke ønsker havde hun for fremtiden? Denne 

anbringelse varede i 6 år og var af afgørende betydning for hende. Blandt andet er Nadja 

efter endt studentereksamen nu ved at finde ud af i hvilken retning, hun nu skal gå. 

Efter disse to med lærerige og gribende beretninger serverede den arrangerende gruppe 

ostebord. Mødet sluttede kl. 21. 

Referent: Ingrid S. Kristensen 
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8. Gilde 

Friluftsgildehal ved Mosehytten i Skørping  

Onsdag, den 12. august 2020. 

 

Gildehallen blev afviklet i bålhytten med 

sø og skoven som naboer i den smukke 

aften. Hugo Elmer var assisterende 

gildemester og holdt en fin 

gildemestertale om en dansker der fik 

en stor rolle i USA, nemlig W. Knudsen, 

der emigrerede til USA som 20 årig, 

han viste store evner til at forenkle og rationalisere arbejdet, hvor han end 

kom frem. Blev headhuntet af Henry Ford, hvor Knudsen blev fabrikschef, han 

blev senere uenig med Henry Ford der ikke ville ændre model eller farve. 

Knudsen kom så til GM, hvor han endte som koncernchef, og blev i 1940 ringet 

op af præsident Roosevelt, der ville have ham til at stå i spidsen for USA´s 

krigsproduktion, da han ikke ville have løn blev de enige om en årsløn på 

1dollar(Knudsen kom til at gå under navnet One dollar man), han skulle rejse 

rundt og få fabrikkerne til at omstille deres produktion til krigsmateriel, for at 

kunne omgå militæret blev han udnævnt til general. Det lykkedes som bekendt 

USA at producere enorme mængder af krigsmateriel, hvilket Knudsen havde 

en stor del af æren for. En virkelig spændende personlighed. 

Tage Andersen holdt 5 min. Sct. Georg om urtehaven i Nørre Sundby og dens 

bygninger, vi kom vidt omkring både planter, piber og meget andet, vi fik vist 

alle lyst til at se eller gense urtehaven. 

Efter gildehallen tilberedte Michael Jensen ribben over bålet, der blev serveret 

med bagte kartofler og Cole slaw, snakken gik lystigt i de smukke omgivelser, 

vi nød maden og de medbragte drikkevarer. Som afslutning på en dejlig aften 

sang vi som vanligt Nu er jord og himmel stille. 
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10.  Gilde 

Tirsdag, den 15. september var 10. Gilde på en Kulturel virtuel ølrejse 

arrangeret af Bjørn Mathiasen. 

 

Emnerne for aftenens gildemøde var: Dansk ølkultur, 

hvor kom inspirationen fra? Hvad mangler?  

Vi startede helt tilbage i historien med Egtvedpigen 

og nåede helt til nutidens ølbrygning. Bjørns foredrag 

var krydret med mange anekdoter om øl og 

ølbrygning.  

DESVÆRRE for Bjørn og alle os andre, fik vi ikke 

mulighed for at se det store diasshow, som Bjørn 

havde forberedt, da vi ikke kunne få projektoren til 

at fungere. 

Ind imellem 

anekdoterne var der selvfølgelig smagsprøver 

på diverse forskellige øl – 8 stk. i alt. 

Aftenen sluttede med en rullepølsemad. Det var 

godt at få noget fast føde efter alle 

smagsprøverne.  

 

11. Gilde  

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. 
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Indlæg fra 12. Gilde  

Den 01.09.2020 afholdt vi vores gildeting, som pga Covid-19 blev aflyst i 

marts måned. – Alle poster i gildet forbliver som de er indtil gildeting i 2021. 

Alle forårets og sommerens arrangementer blev ligeledes aflyst, og vi starter 

op med  

Høstgildehal den 28.09., hvor vi har 2 væbneroptagelser. 

 

Pgv 

John Pedersen 

 

 

 

Kære gildebrødre/søstre i Aalborggilderne 

På foranledning af formanden for Gildeborgen Jørn Anton Poulsen skal jeg 

hermed på trappelift udvalgets vegne, bede gildebrødre/søstre i Aalborg om at 

se bort fra den rundkastede skrivelse om forslag til økonomisk løsning med en 

trappelift ved Gildeborgen. 

Med venlig hilsen 

Trappeliftudvalget 

Jørgen Orlien 6. Gilde, John Pedersen 12. Gilde og Palle Bjørnstrup 5. Gilde. 
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Den 20. juni sagde vi et sidste farvel til vores kære gildebror Margrethe 

Hansen ved en smuk ceremoni i Vor Frue Kirke – Margrethes kirke… Alt 

tilrettelagt efter hendes ønske. 

Margrethe døde den 14. juni på Hospice efter kort tids sygdom. 

Vi havde på grund af Covid 19 ikke haft mulighed for at besøge Margrethe, så 

det er for os alle helt uforståeligt, at vi ikke skal mødes af Margrethes glade 

smil, når vi igen kan ses i gildet. 

Margrethe har gennem alle årene været en uvurderlig støtte for vores gilde. 

Har altid med glæde påtaget sig de poster, der blev hende pålagt, - har bl.a. 

været en værdsat gildemester i 12. gilde. 

Ligeledes var hun laugsmester i Sangerlauget, indtil hun måtte sige fra på 

grund af sygdom. – Sangerlauget vil savne hendes spændende måde at 

fortælle om de valgte sange og komponister. 

Arrangementet omkring fredslyset stod Margrethe nær. Som spejderkontakt i 

mange år påtog hun sig mange opgaver – og altid med en positiv indstilling. 

Margrethe vil blive savnet af alle gildebrødre, men vi vil tænke tilbage på alle 

de gode oplevelser og glade stunder vi har haft sammen med vores kære 

gildebror. 

Æret være Margrethes minde 

På vegne af 12. gilde 

Anna-Marie Pedersen 

Gildemester 
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Fødselsdage i september 2020: 
 
Dato                   Gilde: 
01.  Ingrid Strandsbjerg  Kristensen     6. 
02.  Sven Orla Rasmussen     7. 
03.  Svend Erik Jensen      1. 
04.  Else Søe Lysgaard    11. 
06.  Hanne Skavenborg      6. 
06.  Per Nielsen    12. 
08.  Inge Vestergaard    11. 
14.  Inga Landbo    11. 
16.  Edith Christiansen, 85 år     6. 

17.  Tove Husum, 75 år      9. 
18.  Elsebeth Korsbæk      9. 
18.  Marianne Christensen     6. 
19.  Jessie Boye      6. 
21.  Jørgen Orlien, 85 år                       6. 
23.  Anni Andersen    12. 
24.  Thomas Jensen      8. 
26.  Jørgen Christensen      1. 
26.  Kurt Keldorff      7. 
30.  Ulla Toftild    11. 
30.  Bente Møller Nielsen                      11. 
 

Fødselsdage i oktober 2020: 
 
Dato:              Gilde: 
05.  Birte Haller Nordentoft               11.  
06.  Anne-Mette Jensen  2. 
07.  Jette Nielsen                  12. 
11.  Dorte Jacobsen, 65 år                11. 
12.  Else-Marie Brix Holmsberg           6.                  
13.  Carl Emil Heidemann                    1. 
16.  Ole Max Müller  5. 
16.  Finn Bramsen  1. 
19.  Lisbeth Andersen                  10.  

19.  Anne-Lise R. Østgaard, 95 år 9. 
22.  Allan Thrysøe-Thomsen              12.          
24.  Annette Schou Christensen         12. 
28.  Hanne Høyer                               9. 
29.  Jens-Wilfred Christensen              8.   
29.  Jytta Møller Graae  9. 
29.  Jørn Andersen                  10. 
31.  Grethe Thuen, 90 år                   11.
   
 

 

 

Adresseændringer 

Hermed ny adresse for 

Dorte Lietzen: 

Skovparken 78, 8240 Risskov 
 

Benny Kjær Petersen  

er kommet på plejehjem. 

Ny adresse er: 
Sommer Mindesvej 34 

afd. B, stue 12 

8250  Egå 

 
Samme telefon nr. som altid: 9814 2677 

 

 

 


