Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Gildeposten

Nr. 1

februar 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

FÆLLES GILDEMØDE
6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg inviterer alle gildebrødre med ledsagere under
Aalborg Distriktsgilde til fællesmøde på TREKANTEN, Sebbersundvej 2a, 9220
Aalborg Øst.

Mandag den 24. februar 2020, kl. 17.45 – 21.00
Aftenen starter med spisning – dagens ret som buffet - og kl. ca. 19.00 vil
domprovst og præst til domkirken i Aalborg - Budolfi Kirke - Niels Christian
Kobbelgaard underholde os under overskriften
”Man kender et folk på dets sange”.

Pris kr. 130,00 – pr. person - inkl. mad, kaffe/kage og underholdning.
Drikkevarer købes ved indgangen til rimelige priser.
Beløbet indbetales på konto 9037 4572211741,
senest den 14. februar 2020 med angivelse af navn og gilde.
BEMÆRK! Du er først tilmeldt, når beløbet er modtaget.
Eventuel henvendelse kan ske til GK Bente Bo Orlien på tlf. 25 39 41 26 eller mail
jogborlien@gmail.com
Der er gratis parkering, og bus nr. 11 og 14 kører næsten lige til døren.
Vi glæder os til at se jer mandag den 24. februar 2020.
Med gildehilsen fra 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg.
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Nordjysk Spejdermuseum
Aalborg, den 1. februar 2020

Du indbydes til filmaften onsdag, den 25. februar 2020 kl. 19.00
i Spejdergården, Sofiendalsvej 98, 9200 Aalborg SV.
Nedenstående film bliver vist:
•
•
•

•
•
•

Ny Hedeby 1969
Spejdernes Hjælpekorps 1942
Præsentationssange 1948 (ikke film)
Hver trop har sit eget vers, Jens Bang, Skipper Clement, Kong
Hans, Hardeknud, Sct. Thøger, Aalborg Sø, Johan Rantzau,
Skørping, Valdemar Atterdag, Aalborghus, Knud den Store
Miniturnering Thorup Hede
DDP landslejr 1970 – Nøglen
Wasa-wasa 1991

I pausen bliver der mulighed for at købe kaffe/te med noget til.
Ingen tilmelding, du kommer bare.
Med MUSeumshilsen
Nordjysk Spejdermuseum
www.nordjyskspejdermuseum.dk
http://www.nordjyskspejdermuseum.dk/SpejderOrgHist
https://www.facebook.com/Nordjysk-Spejdermuseum-180132439035274
NB: Vi modtager gerne effekter denne aften, og du kan risikere at møde
spejderkammerater, som du ikke har set i flere år.
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Uddeling af donationer fra Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Lørdag, den 11. januar var 62 gildebrødre med ledsagere mødt op
på Restaurant Sanya til Nytårskur i Aalborg Distriktsgilde.
11. gilde havde planlagt et fint program med sang samt spisning fra
Sanyas fine buffet.
Efter spisningen var der besøg fra ”Baglandet Aalborg”, som fortalte
om deres arbejde. Baglandet er et mødested og rådgivningstilbud,
hvis man har været anbragt udenfor hjemmet.
11. Gilde donerede 3.000 kr. til ”Baglandet”
Herefter var der uddeling af donationer:
Aalborg Søspejdere:
7.500 kr. til forskelligt grej bl.a. et nyt propelnav til
ledsagerbåd.
Hals Søtrop:
5.500 kr. til en vogn til en optimistjolle til brug for
undervisning i land.
5 spejdere fra Jens Bang Division:
4.000 kr. til jakker til brug ved juniorløbet Maka Mani.
Sct. Georgs Prisen 2020:
Efter indstilling fra gildemesteren i 8. Gilde og
Spejderkontaktudvalget tildeltes
Heidi Hoff, Sofiendal Gruppe, kr. 2.500:
Motivationen: Heidi bør have prisen for sit store og helhjertede
pionerarbejde som aktiv fødselshjælper for Sofiendal Gruppe, der
siden 2018 har tilbudt familiespejd og nu også mikroafdeling. Med
sit arbejde har Heidi styrket spejderbevægelsens fødekæde i et
lokalområde, der byder på mange børnefamilier og vækst. Hertil
kommer et altid smilende og imødekommende væsen, som ikke
ser problemer, men løsninger, helt i overensstemmelse med
Baden Powells dannelsesideal.
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Nyt fra gilderne.

2. og 11. Gilde - Nytårsgildehal
Torsdag den 16. januar 2020 mødtes 28 gildesøstre fra 2. og 11. gilde til Nytårsgildehal.
GM Ulla Væver fra 2. gilde indledte sin gildemestertale med at omtale, hvor stærkt tiden
går, og hvordan vi oplever en higen efter tidløse værdier. Værdier som bl a
gildebevægelsen bygger på.
Ulla fortalte om den romerske gud Janus, som januar er opkaldt efter. En dobbelthovedet
gud, der både kan se ind i fremtiden og tilbage i fortiden. Ulla opfordrede til, at vi som
Janus skuer tilbage og huske på, hvad 2019 bragte af godt og mindre godt og lære af
vores fejltagelser.
Ulla udtrykte håb om, at vi i 2020 finder ud af, at når vi udviser hjælpsomhed overfor
andre, hjælper vi ikke bare dem, men også os selv. Hun synes, at vore diskussioner om
mennesker, der har det svært, ofte kommer til at handle om, at vi skal ofre noget af vores
eget for at de kan få det bedre. Det samme gælder vores forhold til klimaforandringer.
Heldigvis mærker man blandt de unge, at et skifte er i gang. Der hersker en anden vilje
end tidligere til at tænke sig ind i et større fællesskab.
Ulla refererede til følgende visdomsord, fra Winston Churchill, som er godt at huske på ved
et årsskifte
”En pessimist ser problemer i alle muligheder - en
optimist ser muligheder i alle problemer”.
Selvom vi føler os trygge i vort velfærdssamfund, har vi
alle et punkt, en akilleshæl, hvor vi ængstelige for, hvad
skæbnen måske har i baghånden til os og hvor vi føler
os sårbare. Vi skal være taknemmelige for hver dag, vi
vågner og kan konstatere, at de nærmeste omkring os
står sunde og raske op og kan gå en ny dag i møde
med glæde. Vi skal leve i nuet, men også handle som
om vi skal leve altid.
Ulla ønskede os alle et godt og lykkeligt nytår med
følgende lille vers.
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Inge Vestergaard holdt 5 min Sct Georg. Inge fortalte om en meget speciel
fødselsdagsfest, hun havde deltaget i. Det var en 40 års fest for en afrikansk kvinde, som
Inge kender via Sprogskolen, hvor hun har undervist.
Det gav et indblik i afrikansk kultur med udsmykning, påklædning, mad, drikke og
underholdning. Der var inviteret 60 gæster, men der kom 100. Det er ganske almindeligt,
at dem der er inviteret tager venner med, og der var mad nok til alle. Vidner om en
anderledes kultur og den gæstfrihed, man møder hos afrikanere.
I eftergildehallen hyggede vi os med lækker mad, sange, kaffe og hjemmebagte kager.
Vi sluttede af, som de gør i 2. gilde med levende lys og sang i hallen.
Det var 2. år, de 2 gilder holdt Nytårsgildehal sammen. En dejlig tradition, som forhåbentlig
vil fortsætte.

6. Gilde
4. december holdt 6.
gilde julemøde. 21
gildebrødre og 2
gæster mødtes til en
festlig aften, med
masser af nisser.
vi lavede selv mad i
gildeborgens køkken,
det fungerede fint.
Efter en dejlig julemiddag bød
aftenen på sang omkring
juletræet, derefter var der
kagemand med gildelogo på,
fra vores 2 fødselarer.
Derefter var der jul historie om
gamle dage da tingene ikke kostede ret meget og man fik kun
en pakke. Så kom der en masse nisser, som skulle holde
nissegildeting, det blev de hurtig færdig med for de var mere
interesseret i om der var pakker til jul.
Det var der, en pakke til alle, der havde været artige og det
havde alle.
Glædelig Jul og Godt Nytår fra 6. Gilde.
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6. Gilde
Nytårsgildehal mandag den 6. januar 2020
22 medlemmer samt DUS Birgit Olesen fra 2. gilde var mødt op til vores Nytårsgildehal.
Gildemester Ingrid Strandsbjerg Kristensen holdt en dejlig gildemestertale om det
forgangne år, og Margit Kammer holdt 5 min. Sct. Georg, hvorefter vi sang ”Du som har
tændt millioner af stjerner”. Bjarne Adamsen læste gildeloven. Vi sang og hørte dejlig
musik, og Birgit Olesen ønskede 6. gilde GODT NYTÅR fra Stadsgildet , så vi havde en
rigtig dejlig gildehal.
Bagefter fik vi et glas champagne for at fejre, at vi er gået ind i et nyt år, hvorefter vi gik ind
til et festligt bord med sanghæfte i eftergildehallen.
Mie Holmsberg indledte med at takke for Gildehallen og vi startede med at synge en lille
vise på melodien ”En lille nisse rejste”, hvorefter vi fik dejlig mad.
Efter vi havde sunget en vise på melodien ”Den er fin med kompasset” fortalte
spejderkontakt Ingelise Back om Wasa Wasa, og GIM Margit Kammer fortalte om vores
SOS børn. DAV i Cambodia og Gerald Mulema i Uganda. Margit vil finde ud af om det vil
være passende, at vi giver et godt måltid til hele Agape Child Care børnehjemmet, udover
de 100,00 kr. til Gerald Mulema. Ingrid besøger Hanne Lundgren og afleverer blomsterne
fra højbordet.
Derefter gik vi ind til kaffen og kransekagen og snakken gik lystigt indtil vi til slut sang ”Nu
er jord og himmel stille”, og Ingrid sagde farvel og takkede for en rigtig dejlig aften.

8. Gilde
Bowling og julebuffet.
En tradition blev fortsat da 11 glade gildebrødre
mødtes den 3. december i Seaport til den årlige
bowling og buffet.
Kl. 18:00 gik 8 gildebrødre til banerne. 4 på hver
bane efter først at have iført sig de obligatoriske
bowling sko
og udset sig
en eller flere
kugler. Et
heppekor på 3
gildebrødre, alle med forskellige skader som gjorde
dem ukampdygtige på dagen, bænkene sig ved
banen med en god fadøl
Der blev gået til stålet og stillingen skiftede løbende
gennem den time vi havde til rådighed. Vi nåede 2
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hele serier på begge baner så vi ud fra dette resultat kunne kåre en vinder og en meget
tæt på, som nummer 2.
Uden at røbe for meget hedder både 1. – og 2. pladsen Søren til fornavn.
Både under spillet samt til buffeten nød vi den
velskænkede fadøl samt den af en gildebroder
sponserede flaske rød Aalborg. Tak for det.
Maden var god og rigelig og det var 11 glade og
mætte gildebrødre der ønskede hinanden en rigtig
glædelig jul og forlod Seaport efter det vellykkede
arrangement sat i scene af 1. gruppe.
Næste gang vi ses er i det nye år, den 3. januar til
den festlige nytårsgildehal som denne gang bliver
arrangeret af 2. gruppe.

8. Gilde
Fredag d. 3. januar, afholdte 8. Sct. Georgs Gilde den årlige NYTÅRSGILDEHAL, i
Hasseris kirke.
KL. 18.30 bød 2. gruppes leder, Martin Lykkegaard velkommen til gildehallen, til vore piger
og gæster.
Gruppen bød på et glas champagne, med ønske og håb om en hyggelig og festelig aften.
Kl. 19,00, kaldte vor herold ind til gildehallen.
Vor Gildemester Jesper Hansen åbnede gildehallen med en velkomst til vore gæster, og
Klaus Cordes fra stadsgildet.
Vi hilste vor fane.
Gildemester overlod herefter ordet til Klaus Cordes.
Klaus overbragte en nytårs hilsen fra Stadsgildeledelsens side, med et tilbageblik på det
forgangne år. Herunder uddelte sponsorater fra Vesterhavs march og gilderne.
Efter gildemester talen. 5.min. Sct. Georg ved Kaj Bent. Der talte om frivilligt arbejder til
Senere; meddelelse til gildehallen, havde Per Jacobsen et indlæg.
Tage læste gildeloven inden gildehallen afsluttes.
Herolden bød til et veldækket og festlig bord.
Ved hver kuvert var der placeret en festhat, til deltagernes brug.
Humøret var godt aftenen igennem, gode sange, god mad og betjening.
Aftenen sluttede med tak for i aften og stor tak også til KFUM spejderne, der havde
serviceret os, rigtig godt nytår.
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9. Gilde

Julemødet den 11. december blev holdt om eftermiddagen. Vi havde en rigtig god
eftermiddag med gløgg og æbleskiver, dans om juletræet, nissebanko med mange
præmier og hyggeligt samvær. De senere år har vi holdt vores julemøde om
eftermiddagen, så næsten alle gildesøstre kan få tid til at deltage og ønske hinanden god
jul.
Mandag den 20. januar til vor nytårsgildehal havde vi besøg af stadsgildemester Flemming
Hansen. Gildemester Anny Bramsen bød velkommen og kom i sin gildemestertale ind på
fremtidens energikilder: Vindmøller, solenergi og bølgeenergi. Danmark har i dag ca. 100
vindmøller og 12 havvindmølleparker. Møllerne bliver større og større. På testcentret i
Østerild er en vindmølle på 240 meter nu ved at blive testet. Nordeuropas største
solvarmeanlæg, der ligger ved Dronninglund, består af 2.982 solvarmepaneler og fylder et
areal på 37.573 kvadratmeter. Ved Hirsholmene ud for Frederikshavn testes et
bølgeenergisystem kaldet Tordenskjold. Den første periode er forløbet positivt, og
anlægget er snart klar til en ny test i bølgerne.
Efter gildemestertalen gav Anny ordet til Flemming Hansen, som fortalte om det forgangne
tiår, forventningerne til fremtiden i gilderne og et ønske om et godt nytår for 9. Gilde.
Yrsa S. Jacobsen holdt 5 min. Sct Georg, hvor hun berettede om sine 45 år i Sct. Georgs
Gilderne. Hun begyndte i Køge, kom senere til Aalborg, havde en periode i Aarhus og kom
så til Aalborg igen. Nu er hendes helbred ikke så godt længere, og hun har besluttet sig til
at melde sig ud. Hun takkede for alle de gode år i 9. Gilde.
Eftergildehallen var som sædvanlig meget hyggelig med sange og taler. Vi havde en
gættekonkurrence om hændelser fra det forgangne år. Den arrangerende gruppe havde
selv lavet al den dejlige mad. og 3 friske fyre fra 8. Gilde servicerede os. En rigtig god
aften.
Næste arrangement er fællesgildearrangementet i Trekanten den 24. februar.

10. Gilde
Med deltagelse af 24 gildebrødre afholdt 10. gilde julemøde den 12. december.
Julemødet blev afholdt som
vi plejer med julemad,
julesange (som vi havde lidt
svært ved at synge),
pakkespil, juleslik, -småkager
(bagt af Annie og Kirsten) og
endelig en julehistorie, som
foregik på en tid, hvor alt gik
noget langsommere, ikke
noget med stress og jag som i dag.
Årets julemøde var i år lidt specielt, idet vi kunne fejre 3 fødselarer, der alle indenfor 14
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dage kunne fejre 75 år. I den anledning bød fødselarerne på drikkevarer og småkager- og
slik. Tak for det.
Stående omkring det flotte og smukt pyntede juletræ sluttede vi en dejlig aften med at
synge ”Højt for træets grønne top ” og ”Dejlig er Jorden”. Det lød noget bedre end da vi
sang tidligere på aftenen.
Tak til arrangerende gruppe for et godt arrangement.

10. Gilde
Nytårsgildehalen blev afholdt den 13. januar med fremøde af 22 gildebrødre.
I sin nytårsgildemestertale gjorde Annie status over, hvad det
forgange år havde bragt os, og hvad vi ønsker af 2020.
Her er et uddrag af gildemesterens
tale:
”Vi har i vores alder oplevet mange
nytårsaftener og sikkert også med
mange nytårsfortsætter – slankekure,
rygestop o.s.v. Bliver vi aldrig klogere?
For 10. gilde var 2019 et godt gildeår, men også et år hvor vi blev
færre og smerten ramte mange af os. Trods modgang blev vi mere
"Hul i hovedet"
sammentømrede, ordet ansvar og sammenold holdt deres prøve.
Gennem kammeratskab støttede vi hinanden og
sammenholdet blev styrket, så gildet stadig er et godt
sted at komme.
2020 vil blive et år med mange fælles aktiviteter, hvor vi
bl.a. skal fejre gildets 50 års jubilæum, og også kan se
frem til udflugter og gilde- og gruppemøder.
Lad mit nytårsønske for 10. Gilde 2020 være, at vi
fortsat er et gilde med mange
forskellige puslebrikker, hvor
kammeratskab, overbærenhed, empati og sammenhold er vigtige
brikker indenfor puslespillets faste rammer.
Godt nytår til jer alle”.
Efter gildehallen var gildet vært ved en
”beforedrink”. Herefter gik vi til det flot
pyntede nytårsbord, hvor menuen bestod
af laks, lam og is. En rigtig nytårsmenu.
Mange havde fulgt gildeledelsen
opfordring om at medbringe en nytårshat.
Det var et dejligt og festligt syn.
Tak til 1. gruppe for en dejlig Nytårsgildehal.
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11. Gilde
Vi var en pæn lille flok, der mødtes til julemøde mandag den 9. december 2019 i
Gildeborgen.
Det blev en hyggelig og festlig aften med dejlig
julemad, mandelgaver, julesange, dans om det
smukt pyntede juletræ og en julehistorie fortalt af
Gitte Møller Nielsen
En dejlig optakt til julen.
Vi sluttede, som vi plejer, med at synge ”Dejlig
er jorden” og ønske hinanden en rigtig glædelig
jul.
Næste arrangementer i gildet er fælles
gildemøde på Trekanten (6. gilde arrangerer) mandag den 24. februar 2020 og vores
Gildeting mandag den 9.marts 2020.

12. Gilde
12. gildes sidste arrangement i 2019 var gildemøde den 13.11. på LOA’s værksted ved
Nørresundby Havn. – Vi hyggede med sømandssange, og Herluf svarede på de
spørgsmål, der blev stillet omkring LOA. De modige der havde lyst i den bidende blæst,
gik sammen med Herluf en tur ned på skibet, der ligger i vinterhi. Vi sluttede aftenen med
æbleskiver og engelsk julekage og god varm kaffe.
Den 24.11. havde vi vores julemarked i Huset. Vi solgte juledekorationer og adventskranse
m.v., og det store hit var vores tombola, hvor der var fine gevinster til næsten alle. Som
altid en dejlig dag med masser af liv og glade mennesker, da mange lagde søndagsturen
forbi, selvom vejret ikke viste sig fra den luneste side…..
Den 16.12. fik 12. gilde ønsket hinanden en glædelig jul. – Vi hyggede med sild –
ribbensteg og ris a la’mande. Vi fik sunget mange af julens sange og sluttede en dejlig
aften med bankospil.
12. gildes første arrangement i det nye år var den 23. januar, hvor vi til vores
nytårsgildehal havde besøg af stadsgildets kansler Eva Lykke Madsen, der i sin tale
fortalte om begivenheder fra det sidste årti samt overbragte hilsner fra stadsgildet.
Gildemesteren havde hilsner med fra vores gildebror Ellen Henriksen, som hun havde
besøgt på hendes fødselsdag.
I sin gildemestertale fortalte Anna-Marie om en begivenhed her i det nye år, der havde
gjort stort indtryk. - Det var ved Nytårskuren, som 11. gilde stod for. De havde doneret et
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beløb til Baglandet, som er et mødested og rådgivningstilbud for børn og unge, der er eller
har været anbragt uden for hjemmet.
Den daglige leder kom og fortalte om stedet, der holder til i den tidligere Spejderborg i
Kong Hans Gade. Tilstede ved overrækkelsen var også en ung pige, der meget
nærværende og ærlig fortalte om sin tilgang til Baglandet. Der havde været mange
udfordringer op gennem barndom og ungdom, da forældrene havde et stort
alkoholmisbrug, så hun havde sammen med sine søskende været anbragt i flere
plejefamilier rundt om i landet. – Hun kom selv ud i et misbrug, men tog mod til sig og
opsøgte Baglandet, hvor hun havde fået utrolig god støtte i forbindelse med uddannelse
og sit videre liv.
Nu er hun 25 år og venter barn med sin kæreste, der også er tidligere bruger i Baglandet.
– En positiv og glad pige, der efter adskillige udfordringer og nederlag, nu er med til at
hjælpe og støtte andre, der kommer i Baglandet – og nu selv kan se frem til en lys og
forhåbentlig lykkelig fremtid.
Inden vi gik til bords, nød vi et glas bobler. En gestus fra Jonna Nielsen, en kær gæst i
gildet.
I eftergildehallen nød vi en lækker middag, hvor den arrangerende gruppe havde
kokkereret. Menuen bestod af Forloren hare med waldorfsalat, tyttebær mm – ren
luksusudgave! Derefter citronfromage. Godt tilfredse og mætte gik vi til kaffebordet, hvor
snakken gik lystigt samtidig med, at vi klemte en lækker fragilitè ned.
En god start på 2020 – og gildets næste arrangement er vores Arbejdsmøde den 20.
februar.
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Kulturlauget
Kulturlaugets julemøde var 18. december, og som sædvanlig havde vi mange deltagere.
Efter laugsmesteren havde budt velkommen, gik vi ind til de julepyntede borde og dejlig
julemad.
Derefter blev der danset omkring juletræet og sunget de skønne
julesalmer.
Gaver hører der jo også til sådan en aften, men lidt skulle der
også arbejdes for det. Karen Kjær slog med en terning, og så
talte vi frem til, hvis tur det var. Vedkommende trak en seddel og
derpå stod der en ”juleting” f. eks. juletræ eller julehjerte, alle
spørgsmål havde med jul at gøre. Nej hvor fik vi mange fine
historier at høre. Når man havde svaret på spørgsmålet, kunne
man tage en gave, som bestyrelsen havde sørget for.
Bagefter var der kaffe og juleknas, og snakken gik livligt.
Alle synes det havde været en hyggelig aften.
Helle takkede for fremmødet og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår, hvor vi ser
frem til mange gode oplevelser i Kulturlauget.
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Kulturlauget
Kulturlaugets første arrangement i 2020 var en Tema-aften. Temaet var: Barcelona, så
alle sejl var sat til for at få en spansk aften.
Vi startede med at få dejlig mad, og vi hyggede os ved bordene,
der var pyntet med de spanske farver.
Dernæst gik vi ind i dagligstuen, hvor vi havde Jens Erik
Studsholm ved klaveret, hvor han spillede dejlig spansk musik.
I den ene ende af stuen var der opstillet et bord, og et stort skilt
derover afslørede, at det var ”Ramblaen”. Det var jo tildækket,
men nu blev det fjernet, og alle de mange effekter kom til syne.
Der var rigtig mange forskellige ting: Kjoler, Akvareller, smykker
blot for at nævne nogle. Købelysten var stor, priserne lave og
humøret højt. Det var virkelig morsomt. Til sidst holdt vi auktion over
det sidste, så der blev næsten udsolgt.
Så sang vi alle de mange dejlige spanske sange, til Jens Eriks
akkompagnement.
Så var kaffen kommet på bordet, og Kulturlauget havde endnu en
overraskelse. Vi præsenterede en flot kagemand, hvor der over
hans mave stod Barcelona i marcipan. Den vakte også begejstring
og vi nød den til kaffen.
En dejlig aften var ved at være slut, og Helle Stenild takkede for det store fremmøde.

FLOT…..
Vi har midt i januar afleveret godt 15 kg dåseringe – så nu har vi i alt
afleveret 35-40 kg. Godt gået.
Vil I godt være rare, at hælde ringene ned i spanden – ingen
plastikposer. Tak.

Med gildehilsen
Hanne (11) og Vibeke (10)
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Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
(Gildeborgen).

14.januar 2020

Beretning Generalforsamling 29. januar 2020.
Foreningen blev som I alle ved dannet på et ekstraordinært Stadsgildeting den 25. februar
2019, og på vores ekstraordinære generalforsamling den 26. april 2019 blev vores
vedtægter godkendt, og vi var således klar til at tage fat på vores opgave:
At skabe, drive og opretholde et fælles samlingssted for Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Bestyrelsen består af 10 personer, en fra hvert gilde, valgt på gildeting i ulige år. Der er
oprettet 3 faste udvalg, forretningsudvalg, ejendomsudvalg, driftsudvalg og et Ad hoc
udvalg, der arbejder med etablering af trappelift.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på 1. bestyrelsesmøde efter valg i ulige år.
Aktiviteterne i det forgangne år har først og fremmest været at skabe et overblik på hele
opgaven, lige fra lejekontrakter, økonomi, aftalepartnere, leverandører til den daglige drift
og vedligeholdelsesopgaver. Alle i bestyrelsen har virkeligt lagt sig i selen og taget fat. Jeg
vurderer, at det er lykkedes ganske fint og jeg føler, at vi er på sikker grund.
Årets største opgaver med vedligeholdelse har været installation af ny opvaskemaskine og
reparation af hovedtrappen, og med lidt ekstern hjælp er det lykkedes ejendomsudvalget
at aflever et rigtig flot resultat for begge arbejder.
Derudover er der ros for nødreparationen af pavillonen, som sikrede vores udendørs
aktiviteter i 2019. Den gamle ølkælder er i dag et nydeligt servicerum med både hylder og
skabe. Bryggerset/koldkøkkenet er nu også depotrum for vesterhavsmarchen, og også her
er der opsat både hylder og skabe. Et nyt køleskab i køkkenet er det også blevet til, ja, og
en ny nøgleboks ikke at forglemme.
Omkring driften er der lavet nye aftaler med de forskellige leverandører. Der er bekæmpet
hvepsebo, holdt møder om brandberedskab, lavet adskillige vejledninger, vedligeholdt
hjertestarter, installeret natlys, indkøbt forbrugsvarer, renoveret bedene i forhaven,
herunder et påbud fra kommunen om beskæring af bøgetræet, renset terrasser og
beskåret buske i baghaven, ja, og et nyt fibernet er installeret.
Trappeliftudvalget forventede, at have et færdigt prospekt klar til præsentation på denne
generalforsamling, men trak forslaget, da økonomier ikke er på plads. Udvalget fortsætter
arbejdet og bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis prospektet er
tilendebragt inden næste ordinære generalforsamling.
2020 bringer ikke bare et nyt år, men også arbejdet med at reparere pavillonen skal
igangsættes. Det bliver sandsynligvis med en entreprenør udefra, det er ikke helt på plads
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endnu. Der er også identificeret en række mindre opgaver indendørs herunder en
reparation af udsugningsanlægget. Udendørs skal fundamentet males og lidt sort
træbeskyttelse til stakittet er også tiltrængt. Endelig venter behandling af vore naboers
klage over måger på Gildeborgens tag. Afgørelsen bliver i samarbejde med kommunen.
Sidst vil jeg takke bestyrelse, Flemming Markussen, Henrik Larsen for et meget engageret
arbejde i 2019, sangerlauget for et smukt juletræ, historisk samling for de gode minder på
opslagstavlerne, donationer på dels opvaskemaskine fra fødselsdagsfondet og Dyson
støvsugeren fra 2. gilde. Begge meget værdsatte.
Vores medlemstal pr. 1. januar 2019 var 210 medlemmer og pr. 31. december 2019 er det
203 medlemmer. Uanset dette fald i medlemstallet fastholder vi kontingentet.
Tak for ordet.
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Nekrolog
Hans Dahl
Den 29. december om morgenen fik vi den triste nyhed, at
Hans Dahl var død på sygehuset tidligt om morgenen. Det
var svært at fatte, for midt i december, til vores julemøde
var Hans aktiv, i godt humør og i vanlig form, leverede han
en små historier og småvovede vittigheder.
Hans var gennem hele livet aktiv i spejder- og
gildebevægelsen. Hans var aktiv spejderleder i DDS, indtil
han sammen med Harriet i 1955 blev optaget i Sct. Georgs
Gildet i Skanderborg. I 1965 startede han sammen med
Harriet Odder Gildet hjemme i kælderen i Odder. Da
familien flyttede til Aalborg, blev de overflyttet til 6. Gilde
her i Aalborg. Og sammen var de, for 50 år siden, med til at
starte 10. Gilde
Hans har i sit lange gildeliv påtaget sig mange poster. Han har i flere omgang været
skatmester og har også i flere omgange været herold. Hans har altid aktivt deltaget i alle
gildets aktiviteter og har med sit humoristiske vid sat gang i mange gode fester og
sammenkomster. I selskab med Hans, gik man altid beriget derfra.
Hans havde, trods sit travle erhvervsliv, altid tid til gildet og vi er
mange der har nydt godt af hans fortælleevne, når han berettede
om muntre episoder sammen med landets storkøbmænd eller om
vovede turer til udlandet. Hans havde en dyb forståelse og
respekt for andre, hvilket han viste os i hans beretninger om
”margarinekrigen”, hvor mange våben var taget i brug.

Kattegat til Samsø.

Hans fastholdt gennem alle årerne, at han var tilflytter til Aalborg
fra Odder. Sommerhuset i Saxild var centrum om hans
sommerliv, han holdt meget af at være der. Hans og Harriet
inviterede os gerne derned, og vi er mange der har nydt deres
store gæstfrihed og dejlige selskab med skøn udsigt over

Hans var en god kammerat, en værdig medspiller og et meget givende menneske. Hans
forstod at lytte og han var meget omsorgsfuld overfor dem der var ham nær.
Vi er mange der i juni vil mangle hans sommerhilsen, når han, med ønsket om en god
sommer sagde: ”Ja, nu har jeg givet græsplænen gødning og naboen har fået nøglen til
plæneklipperen, så nu tager jeg til Saxild.”
Ære være Hans’ minde.
Annie Sperling
Gildemester 10. Gilde
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Opbevaring af vigtige dokumenter, adgangskoder m.m.m.
For at et gilde ikke skal på jagt efter ovennævnte, hvis et medlem af ledelsen pludselig af en
eller anden grund forlader sin post, vil det være en rigtig god ide, at hvert gilde og
distriktsgildet aftaler, hvor alle vigtige informationer OGSÅ skal opbevares.
Ofte vil den slags informationer være at finde hos kansleren eller på kanslerens PC, men de
kan sådan set være fordelt på flere gildebrødres PC.
Eksempler på vigtige informationer – papir og elektronisk på USB - kan være:
1. Referat, vedtægter, regnskab, budget fra gildeting – alle behørigt underskrevet
2. Dokumenter vedr. persondataforordningen herunder ”Tilladelse til offentliggørelse af
persondata
3. Gildeskrå for tidligere gildebrødre *1
4. Udtræk af landsgildets database over tidligere gildebrødre *1
5. Adgangskoder til hjemmesiden o.lign.
6. Adgangskoder til landsgildets medlemssystem er personlige
Gildemesteren, kansleren og skatmesteren har alle en personlig kode, og har adgang til
alle gildets og gildebrødrenes data
7. Digitale billeder og billeder på papir
8. Koder til DK-hostmaster.dk o.lign.
9. Koder til virk.dk
10. Koder til gildets NEMid
11. Hvem er administrator (mindst 2) på Facebook såvel sider som grupper
12. Hvem er administrator (mindst 2) på lokalereservation
13. Andre ting som gildet finder vigtigt
Opbevaring kunne være i gildets eget skab i kælderen.
Det kan også være hos De historiske Samlinger, hvor det altid kan lånes, når/hvis behovet
opstår
*1) I henhold til persondataforordningen skal alle data slettes/fjernes, når et medlem er
udmeldt af foreningen.
Indholdet i databasen er dog landsgildets opgave.
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Medlemsrapport.

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pr. 30.01.2020
Dødsfald
10. gilde
Hans F. Dahl
29.12.2019
Udmeldelse
8. gilde
Per Haugaard Jacobsen
08.01.2020
9. gilde
Yrsa Schøtt Jacobsen
21.01.2020
Sletning af fastnetnummer
6. gilde
Ingrid Strandsbjerg Kristensen
9834 1169 udgår
18.01.2020
9. gilde
Marianne Møller
Tlf. 9838 3092 udgår
24.01.2020
Adresseændring
5. gilde
Arne Andersen
”Elmely”
Lindholmsvej24, lejl. 510
9400 Nørresundby
Tlf. 9817 1738
27.01.2020
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Medlemsstatus
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Pr. 31.12.2019
Gilde

Sidste
kvartal

Stadsgilde

(4)

1.

15

11

4

0

15

2.

17

9

8

0

17

5.

14

8

5

0

13

6.

25

11

13

0

24

7.

14

3

10

0

13

8.

23

6

17

0

23

9.

22

14

9

0

23

10.

31

18

11

0

29

11.

25

17

7

1

25

12.

21

6

14

0

20

I alt

207

103

98

1

202

Riddere

Væbnere

Svende

I alt
(4)
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Fødselsdage i februar:
Dato:
01.
06.
07.
08.
12.
15.
19.

Arrangementer i februar

Gilde:

Inga Berg
Ruth Christensen
Leo Nielsen, 90 år
Janne Voss Hansen, 75 år
Ingrid By, 85 år
Anny Bramsen
Connie Væver

Til lykke til alle
FØDSELARER

12.
10.
10.
10.
6.
9.
2.

Dato:

Gilde:

03. Gildemøde
04. Gilderådsmøde
05. Væbnerforberedelse
13. Væbnerforberedelse
13. Firmabesøg - Fjerritslevgildet
20. Arbejdsmøde
24. Fællesmøde på Trekanten
25. Filmaften
27. Sangerlauget
29. ”Rig natur i vilde haver”
Fjordhuset Vestre Fjordpark

6.
2.
DG
DG
12.

Nyt i stadsgildets kalender
?? juni – sommerfest i Gildeborgen
11. september –
Svampetur i Hammer Bakker
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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. 2, marts/april 2020
Onsdag, den 26. februar 2020
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Nøvlingvej 21, 9260•Gistrup
• Telefon 98 31
40 3631 40 36
Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup
Telefon
98

Når man har hjertet med i produktionen

Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup • Telefon 98 31 40 36
Når man har hjertet med i produktionen
www.slagteren-kokken.dk
Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup • Telefon 98 31 40 36
oduktionen
www.slagteren-kokken.dk
slagteren-kokken.dk
www.slagteren-kokken.dk

UGGERLY INSTALLATION A/S · Assensvej 5 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 98 13 88 88

GILDEPOSTEN

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

