Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Gildeposten

Nr. 2

marts april 2020

73. årgang

Udlejning af gildeborgen.
Gildeborgen kan lejes af gildebrødre til brug ved private
arrangementer.
Reservation sker ved henvendelse til dit gildes kansler.
Pris for leje:
1 dag eller lørdag/søndag: 1.000 kr.
Formiddag, eftermiddag, aften: 500 kr.
Få nærmere information på Stadsgildets hjemmeside
www.sct-georg-aalborg.dk/ under menupunktet Gildeliv

3

Fælles gildemøde på Trekanten.
Mandag 24. februar 2020 havde 6. Sct. Georgs Gilde inviteret alle gildebrødre med
ledsagere under Aalborg Distriktsgilde til fællesmøde på Trekanten – Aalborg Øst.
74 personer var tilmeldt arrangementet, men desværre var der frafald, idet Bente Bo
Orlien, GK i 6. Sct. Georgs Gilde, var afgået ved døden samme dags morgen kl. 01.00.
På trods af Bentes dødsfald var det hendes mand, Jørgen Orlien, meget magtpåliggende
at vi gennemførte arrangementet. Gildemester Ingrid Strandsbjerg Kristensen bød alle
velkommen og man mindedes Bente Bo Orlien med 1 minuts stilhed.
Herefter startede aftenen med spisning, hvilket var dagens ret:
Lasagne med 2 slags salat, og cirka kl. 19 trådte domprovst (og
præst ved Budolfi Kirke og
Klosterkirken) Niels Christian
Kobbelgaard på talerstolen.
Niels Christian Kobbelgaard
skulle underholde os med emnet: ”Man kender et folk
på dets sange”
Og underholdt det blev vi! Domprovsten var en meget
engageret og festlig taler, der kunnne få os til både at le, lytte og synge med. Vi hørte
blandt andet om, hvilke sange, der er mest populære at synge i Danmark: Kulturkanonens
20 sange, hvor: ”Danmark nu blunder den lyse nat”
ligger på førstepladsen. Niels Christian Kobbelgaard
bemærkede, med et glimt i øjet, at der ikke havde været
en domprovst med i udvalget. Af forfattere til sangene
kan i tilfældig rækkefølge nævnes: Thøger Larsen, Kai
Hoffmann, Adam Oehlenschlæger, St. St. Blicher,
Ludvig Holstein, Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen, H.
C. Andersen,
Fritz Andersen,
L.C. Nielsen, Adolf Recke, Holger Drachmann,
Benny Andersen, Edvard Lembcke OG en enkelt
folkevise, nemlig: ”Det var en lørdag aften”.
Sangene er skrevet i tidsrummet fra 1823 (”Der er
et yndigt land” af Adam Oenschlæger) og op til
1972 (”Se hvilken morgenstund” af Benny
Andersen).
De 10 mest populære salmer i Danmark er baseret på årets højtider (advent - jul – nytår)
og de begivenheder, der er tilknyttet kirken så som: konfirmation, bryllup og begravelse, og
en enkelt salme: ”I østen stiger solen op” af B.S. Ingemann, hvor han priser
morgenstundens komme. Vi har også en meget brugt salme:” Nu falmer skoven trindt om
land”, der både bliver anvendt i efteråret og høstens tid og til begravelser.
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Niels Christian Kobbelgaard fortalte også lidt om forfatterne. Blandt andet fik vi at vide, at
Harald Bergsted (Solen er så rød mor) var boykottet i Danmarks Radio fra 1945 – 1963 på
grund af hans interesse / samarbejde med tyskerne. Men sammen med B.S Ingemann er
disse to meget flittigt repræsenteret i ”De små synger”. Bergstedt vidste godt selv, at hans
sange og Carl Nielsens melodier – havde ramt det geniale, da han siddende i Vestre
Fængsel i 1946 protesterede til Dansk Forfatterforening, som ville ekskludere ham, fordi
han midt under besættelsen skiftede fra Socialdemokratiet til Danmarks NationalSocialistiske Arbejderparti og fra avisen ”Social-Demokraten” til nazisternes
”Fædrelandet”.
"Gør jer ikke ringe nu – og gør jer ikke latterlige. Alle Landets Børn fra Amalienborg til den
fjerneste Hede vokser i Dag op ved mine Børnesange."
skrev han til forfatterforeningen.
Kobbelgaard fortalte også om, hvad man i 2005 var
kommet frem til som det mest populære indenfor
børnekulturen. Her er listen: ”Palle alene i verden”,”
Anders And og den gyldne hjelm”, ”Legoklodser”,
”Silas og den sorte hoppe”, ”Halfdans ABC”, ”Kaj og
Andrea”, og som sidste punkt på denne liste er bogen:
”De små synger”. Denne bog har Kobbelgaard
selv lavet et lille forskningsprojekt om, som han
fortalte os: FAR er totalt fraværende i sangene Det handler kun om MOR. Dette gav han flere
eksempler på: ”Jeg ved en lærkerede” og ”Søren
synes han er vældig stort” – og flere eksempler
blev nævnt.
Den danske sangskat skal nødig gå i
glemmebogen. Det vil den gøre, hvis ikke vi
vedligeholder dette at synge sammen, og giver arven videre til vore børn og børnebørn.
Man bliver så glad af at synge sammen, og vi har netop sange og salmer til enhver
lejlighed, højtidelighed, ja til enhver anledning, hvor vi samles. Og til alle årstiderne knytter
der sig også nogle dejlige salmer og sange. Ja, fællessangen har fået et ”Come back” Det
siger noget om den danske kultur og historie. Traditionen med at synge skaber en
kontinuitet tilbage i tiden OG samtidig et nutidigt fællesskab, som vi netop hørte
Kobbelgaard fortælle om.
Vi fik kaffe, the + kage i en pause, hvorefter Niels Chr. Kobbelgaard havde endnu ½ times
fællessang og underholdning inden GM Ingrid S. Kristensen takkede alle for et godt
fremmøde og samtidig overrakte en ”Vin-gave” til aftenens foredragsholder. Hun sluttede
af med ordene: ”Hvad du i ungdommen ”nemmer” – du ej i alderdommen glemmer!
Vi sluttede således en festlig aften med stående at synge : ”Skuld gammel venskab rejn
forgo” med hinanden i hænderne.
Ingrid Strandsbjerg Kristensen.
6. Sct. Georgs Gilde – Aalborg.
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Rig på natur i vilde haver
Lørdag eftermiddag den 29. februar havde Sct. Georgs Gilderne og naturvejlederne i
Aalborg arrangeret mødet i Fjordhuset i Vestre Fjordpark.
Trods det dårlige vejr, kom der alligevel nogen,
der gerne ville bygge insekthoteller ved
arrangementet med naturvejlederne "Rig natur
i vilde haver". Synd for dem der lod sig
afskrække, vi var nemlig indendørs.
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Nyt fra gilderne
6. Gilde
3. februar havde 6 gilde besøg af fængsel og korshærspræst Lena M Bentzen.
Vi startede med at synge Vennesangen af Benny Andersen, og derefter startede Lene
med at fortælle os om alle de skæbner hun i sit 20 årige virke havde mødt, selvfølgelig
uden at nævne navne. Den næste time tryllebandt hun os med sin fortælling om de
skæbner hun havde mødt i varmestuen, i fængslet og i Skurbyen. Mange af disse
skæbner har mistet kontakten til familien, enten på grund af psykisk sygdom, misbrug af
en eller anden slags, eller gentagne fængselsophold på grund af bedrageri eller andet. Så
står familien mange gange af, eller også skammer de stakkels mennesker sig, og afbryder
måske selv kontakten. Mange af disse mennesker er meget farverige, og Lena pointerede
mange gange, at der jo er et menneske bag dem vi ser på bænkene og andre steder, og
dem der bor i Skurbyen. De får som regel et kortere liv, og det er ikke ualmindeligt at
Kirkens korshær må stå for bisættelsen og er de eneste der deltager. Skurbyen har et
gravsted på Almen kirkegåden. Vi spurgte om hun er bange når hun besøger en indsat i
aresten. Det sagde hun nej til, for som hun sagde, har hun jo ikke nogen kompetencer og
skal ikke dømme, og i varmestuen og skurbyen møder hun kun tillid. Efterfølgende fik vi
dejlige boller med ost og kage, og var enige om at det havde været en rigtig god og
udbytterig aften, så 21 gildebrødre plus en enkelt ledsager gik eftertænksomme hjem efter
en god aften.
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Spejderkontakten!
Netop hjemme fra WASA-WASA 2020, kan vi sige, det var en fin oplevelse med
engagerede unge mennesker. Gilderne dækkede 2 poster, - fin oplevelse.
I 2019 og et par år forud, har spejderkontakterne brugt en del af deres budget på materiale
i forbindelse med fredslys arrangementet. Det er olielamper, oliefakler og presenninger.
Disse ting er til fri afbenyttelse af alle gilder i forbindelse med deres arrangementer. F.eks.
blev der brugt både lamper og fakler ved ødekirkearrangementet, men vi tænker også på
havefesten, velkomstoplysning ved allehånde arrangementer og lign. Blot må vi forvente,
tingene bliver sat tilbage i samme stand som ved lånet, og at man supplerer med forbrugt
olie.
God fornøjelse,
Spejderkontakterne

Modtaget af redaktøren 12. februar

BRODERKÆDEN - Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
For at vise rettidig omhu har en enig bestyrelse i henhold til
vedtægternes § 2 besluttet at ændre udbetaling ved et
medlems død fra kr. 5.000 til kr. 4.000 med virkning fra 1.
marts 2020.
Ovenstående er pr. mail tilsendt medlemmer af Broderkæden den
12. februar 2020. Medlemmer uden e-mail er kontaktet.
På bestyrelsens vegne
Bente Bo Orlien, kasserer
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Mindeord efter Bente Orliens bisættelse den 28. februar 2020
Jeg har som Stads- og Distriktsgildemester lært Bente at kende bl.a. som kasserer for
Broderkæden. Et tillidshverv, som Bente udførte med den største sikkerhed og omhu.
Bente havde så sent som den 11. februar indkaldt bestyrelsen for Broderkæden til møde i
Bente og Jørgens nye rækkehus på Gartnervej for at justere økonomien og vise rettidig
omhu.
Ved samme lejlighed fik vi forevist rækkehuset, og det var tydeligt, at Bente var lykkelig for
den nye bolig. Desværre skulle denne nye tilværelse få en brat ende ved Bentes bortgang.
Jeg har kendt Bente som et meget varmt, venligt og imødekommende menneske og
gildesøster. Bente var altid parat til at gøre en indsats og udfylde et tillidshverv.
Bente blev et synonym for Broderkæden, idet hun var kasserer for Broderkæden i mere
end 25 år indtil sin død. Ligesom Bente påtog sig mange tillidshverv i eget gilde. Senest
som gildekansler.
Med Bentes pludselige bortgang mister gilderne en person med stor betydning for
gildebevægelsen i Aalborg.
Vi vil i gilderne savne Bente, og vi skylder Bente en stor tak for indsatsen for Sct. Georgs
gilderne i Aalborg.
Mine varmeste tanker går til Jørgen og øvrige familie for hvem savnet af Bente bliver
størst.
Æret være Bentes minde!
Flemming Hansen
Stadsgildemester i Aalborg
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Nekrolog
Der var mange mennesker samlet i Budolfi Kirke fredag, den 28.
februar 2020, kl. 11.30 til GK Bente Bo Orliens bisættelse,
hvilket blev foretaget af sognepræst Henriette Pedersen.
Derefter var der en mindehøjtidelighed i Papegøjehaven. Det var
familiens ønske, at alle også deltog der,og vi var mange, der
fulgte denne opfordring for at være sammen med familien i
denne svære stund.
Jørgen Orlien fortalte, at Bente og han for længe siden havde
udfyldt, det skrift, der hedder: ”Min sidste vilje” – dette indebar
blandt andet, at de sammen også havde besluttet, hvad der
skulle stå på det sangblad, der blev uddelt i kirken. På sidste side var der et familiebillede
fra deres juleaften 2019. Og under billedet havde Bente ønsket, at der skulle stå følgende:
”Græd ikke over at jeg er død, men glæd dig over at jeg har levet”
Jørgen fortalte historien bag denne tekst og også om sit og Bentes liv sammen, hvilket
blev til 66 år i alt.
Familiens bånd er meget stærke – og især var Bentes barnebarn, Caroline meget knyttet
til sin farmor. Vi sang også den sang Caroline havde lavet til sin farmors sidste fødselsdag,
som var den 24. december 2019.
Der blev holdt mange gribende taler denne eftermiddag. Her kommer et lille uddrag fra
Ingrid Kristensen:
Vi har i dag taget afsked med en meget stor personlighed, Bente Bo Orlien. Det er ikke til
at forstå, at hun ikke længere er blandt os – at vi ikke mere skal høre hendes klokkeklare
og milde latter – endsige bede hende synge for med sin smukke sangstemme. Dette plus
så meget andet kommer vi i 6. gilde til at savne. – og ja, jeg tør slet ikke tænke på Bentes
familie, og især dig, Jørgen, for der bliver tomt i huset, når man mister sin livsledsager
gennem så mange år, som du og Bente har levet og arbejdet sammen.
Bente har været medlem af Sc. Bente blev optaget 4. januar 1978, blev væbner 23. august
1979 og blev optaget som ridder 4 marts 1998. Bente blev sammen med sin mand overført
fra 12. til 6. Sct. Georgs Gilde, hvor hun var 6. gildes gildemester i en tre årig periode fra
2011 – 2014.
Bente har også sammen med Jørgen, stået for 6. gildes kustodejob i Urtehaven i
Nørresundby samt stået for det overordnede med hensyn til at distribuere bladet
”Sundsholmeren” fire gange årligt i en del år. Af andre ”poster” kan nævnes, at Bente har
været kasserer i ”Broderkæden” uafbrudt siden 1994. Ved gildetinget i 2019 blev Bente
valgt til gildekasler. Dette job bestred hun indtil sin død. Og Bente formidlede i denne
periode ”Sct. Georg” elektronisk, til de af 6. gildes medlemmer, der har accepteret at
modtage bladet på denne måde.
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Hvordan var Bente som menneske?
Ja, det kan være svært at beskrive et menneske, hvis det skal splittes ud i atomer, men
man kan måske bedst beskrive Bente som et meget musisk – og kunstnerisk menneske,
som på en eller anden måde berørte det eller de mennesker, som hun kom i forbindelse
med. Det kunne være et kort møde – eller som een har fortalt mig, kom Bente ”ind under
huden på én, når først man havde været i forbindelse med og fået hendes sympati.
Bente var også den omsorgsfulde mor, hustru, svigermor, farmor, mormor og oldemor.
Altid var hun villig til at være noget for familien, som hun var rigtig stolt af, og derfor gerne
fortalte andre om sine oplevelser sammen med dem. Bente var også meget omsorgfuld
over for andre mennesker – både dem, hun kendte og dem, hun ikke kendte. Altid havde
Bente et godt og betænksomt ord til vedkommende. Og ofte kom Bente andre i forkøbet
med en hjælpende hånd, før man bad om det. Bente tænkte på alle og tilbød gerne sig
selv til hjælp, det være sig praktisk såvel som teknisk – her tænker jeg på IT og
computeropgaver. Denne slags opgaver var noget Bente mesterede til akuratesse og
sammen med sin mand, udgjorde de et fantastisk makkerpar, der supplerede hinanden
godt.
Altid var der orden på i det arbejde Bente, havde med at gøre. Ikke så meget som et
komma manglede der i de referater eller andet skriftligt arbejde , som hun havde lavet. Jeg
tror, hun havde et ”falke-blik” – i hvert fald lagde hun straks mærke til, hvis noget
manglede, var stavet forkert eller mailadressen ikke var rigtig. Her kommer en lille
eftertænksomt tanke til ALLE: ”Giv ros til den, der fortjener det. Det kan være for sent i
morgen!”
Jeg sluttede min tale til Bentes mindehøjtidelighed med at fremføre et digt, som hedder:
”Guds Have”:
Gud så rundt på sin have – og han fandt en tom plads.
Så så han ned på jorden – og så dit trætte ansigt.
Han lagde sine arme om dig – og løftede dig hen til hvile.
Guds Have må være smuk – han tager altid det bedste .
Han vidste, at du led – han vidste, du havde smerter.
Han vidste, at du aldrig blev rask igen her på Jorden.
Han så, at vejen blev besværlig, og at bjergene var svære at bestige.
Så han lukkede dine trætte øjne og hviskede: ”Fred være med dig!”
Det knuste vore hjerter at miste dig, men du gik ikke alene.
For dele af os gik sammen med dig, den dag Gud kaldte dig hjem!
Æret være Bentes minde!
Ingrid S. Kristensen
Gildemester
6. Sct. Georgs Gilde, Aalborg.

12

Medlemsrapport
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Pr. 25.2.2020
Tlf.nr. ændring
6. gilde
Hanne Skavenborg
Fastnet tlf. 9879 0643 – nedlagt
9. gilde
Hanne Kristensen
Fastnet tlf. 9818 2386 – nedlagt
Tlf.nr. rettelse
12. gilde
Margrethe Jacobsen
Mobilnr. Rettes fra 2049 9889
til 2049 8929
Dødsfald
6. gilde
Bente Bo Orlien
24.2.2020
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Fødselsdage i marts:
Dato:
08.
08.
09.
10.
11.
11.
12.
13.
13.
14.
14.
14.
15.
17.
28.
29.

Arrangementer i marts:

Gilde:

Henrik Larsen
Hanne Vivi Kristensen
Inge Ringgaard
Peter Jensen, 75 år
Mogens Foss
Laila Haugen
Ove Samson, 80 år
Per Bruun Kjeldsen
Poul Chr.Petersen Bach,60år
Preben Nielsen
Tove O. Rahmberg, 70 år
Annette Gjørtz Bloch
Mogens Bo Knudsen, 75 år
Rita Koch
John Winther
Helle Stenild

7.
11.
11.
1.
8.
10.
8.
5.
7.
10.
2
11.
5.
2.
12.
6.

Dato:
03. Gildeting
05. Fødselsdagsfest
09. Gildeting
10. Gildeting
11. Gildemestermøde
12. Gildeting
17. Gildeting
18. Gildeting
19. Gildeting
23. Gildeting
23. Gildeting
24. Gildeting
25. Gildeting
26. Sangerlauget

Gilde:
10.
9.
11.
6.
DGL
8.
7.
5.
1.
2.
2.
12.
9.
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Fødselsdage i april:

Arrangementer i april:

Dato:

Gilde:

Dato:

01. Flemming Markussen,
02. Poul Berg Nielsen
03. Susanne L. Danielsen
06. Ardy Graversen
06. Jesper Hansen
08. Karin Hansen
08. Lars Hedegaard
09. Birthe Agerhus
09. Carl Fryland
09. Anna-Marie Pedersen
13. Klaus Cordes
18. Camilla Smalby
22. John Pedersen
23. Niels Voss Hansen
23. Bengt L. Christensen
23. Poul Sørensen
25. Gull-Maj Cordes, 75 år
26. Grethe Kristensen
27. Anne Winther
29. Marianne Møller
30. Jens Carl Nielsen

7.
5.
10.
8.
8.
11.
5.
2.
8.
12.
1.
10.
12.
10.
10.
1.
9.
11.
12.
9.
7.

01. Sct. Georgs Gildehal
11.
08. Orientering for nye GL
DGL
12. Gildehal
Fjerritslevgildet
14. Sct. Georgs Gildehal
10.
15. Sct. Georgs Gildehal
12.
16. Sct. Georgs Gildehal
1.,5.,7.
21. Kulturlauget - Laugsting
22. Sct. Georgs Gildehal
9.
23. Sct. Georgs Gildehal
8.
27. Sct. Georgs Gildehal
2.
28. Fødselsdags Gildehal
6.
29. Sangerlauget

Gilde:

TIL LYKKE
til alle fødselarer og
de 2 jubilarer
11. Gilde:

har 2 jubilarer i april

17.04. Inga Landbo, 40 år
22.04. Else S. Lysgaard, 50 år
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

:

Distriktsgildemester:
Flemming Hansen,
Hyrdindevej 12, Dall, 9230 Svenstrup J.,
Tlf.: 4062 1350.
e-mail: flemming@hansen.li

Redaktør:
Janne Voss Hansen
Fyrrebakken 40, 2., 9000 Aalborg
Tlf.: 5124 3784.
e-mail: janne@vosshansen.dk

Distriktsgildeskatmester:
Klaus Cordes,
Carl Klitgaardsvej 23, 2. tv,
9400 Nørresundby
Tlf.: 2164 0762.
e-mail: k-cordes@stofanet.dk

Distriktets webmaster:
Martin Lykkegaard
Knasten 118, 9260 Gistrup
Tlf.: 5124 3944
e-mail: martin.lykkegaard@mail.dk

Distriktsgildekansler:
Eva Madsen,
Kastetvej 33,2, lejl. 28, 9000 Aalborg
Tlf.: 2662 4844
e-mail: elm2014@outlook.dk
Distriktets Internationale Sekr.
Pt. Ubesat.

Distriktets Uddannelsessekretær
Birgit Olesen
Løvenborgparken 29, 9400 Nørresundby
Tlf. 9817 6901/6177 6874
e-mail: bbwo@stofanet.dk
Foreningen Sct. Georgs Gilderne i
Aalborg (Gildeborgen)

Distriktets hjemmeside:
www.sct-georg-aalborg.dk
Gildebrødre i Aalborg
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Distribution af Gildeposten:
Distriktsgildekansler:
Eva Madsen,
Kastetvej 33,2, lejl. 28, 9000 Aalborg
Tlf.: 2662 4844
e-mail: elm2014@outlook.dk
Annoncer:
PR- og aktivitetsudvalget

Formand Jørn Anton Poulsen
Lyngholmsvej 31, 9200 Aalborg SV
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

Deadline for Gildepost,
nr. 3, maj 2020
Tirsdag, den 28. april 2020
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Nøvlingvej 21, 9260•Gistrup
• Telefon 98 31
40 3631 40 36
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