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Referat fra alternativt Gildeting. 

På grund af Covid-19 måtte vi desværre aflyse Gildetinget, der var planlagt, afholdt den 

16. marts.  

Gruppeledere og udvalgsformænd blev bedt om at sende en kort skriftlig beretning til 

gildekansleren senest den 16. marts 2021. Gildemesterberetningen og indkomne 

beretninger blev herefter sendt ud til alle gildebrødre i 10. Gilde til godkendelse.  

 

Da der ingen indsigelser var mod at lade ”året 2020 gå om”, m.h.p. på ledelser og udvalg 

betragter gildeledelsen alle som genvalgte. 

 

”Aalborg den 23. marts 2021   

Godkendelse af Gildeting. 

Indkaldelse, beretning og regnskaber har nu været sendt ud til alle. 

Vi har ikke modtaget nogle spørgsmål. 

Alle bedes bekræfte, at Gildetinget har været afholdt. 

Bekræftelse til Gildekansleren inden tirsdag den 30. marts 2021 

Gildeledelsen” 
 

Det blev bekræftet af alle gildebrødre i 10. Gilde. 
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GILDETING 2021 

Beretning fra Gildemester 2020-2021 

Gildeåret 2020-2021 har været et meget anderledes år hvor corona krisen med 

nedlukning, med delvis åbning og med fornyet nedlukning har præget vores gildeliv.                       

Vaccinationerne er nu kommet til os, så vi kan se frem til et nyt gildeår med øget åbning af 

samfundet, således at vi atter kan mødes til nye udfordringer, til kommende gode timer og 

oplevelser. 

Vi afholdt traditionelt gildeting d. 3. marts 2020, hvor vi fik sammensat gildet for året 2020-

2021. Den 11. marts blev landet lukket ned, så gildelivet blev sat på vågeblus. 

Gildeledelsen har afholdt 6 ledelsesmøder. Vi har besluttet, at herolderne er med til hvert 

andet. Vi har brugt meget tid på at aflyse så lidt som muligt, på at tænke i alternative baner 

og på at holde humøret højt. 

Vi har haft to gildehaller. 

Friluftsgildehallen i Gildeborgens have med indsættelse af ny kansler og ny stavherold. 

Eftergildehallen var alternativ med en gåtur i Østerådal. Vi ønskede hinanden god sommer 

og håbede på, at efteråret blev bedre. 

Den 10. oktober afholdt vi traditionel gildehal, dog uden fællessang, men var så heldige at 

Eva stemningsfuldt sang flagsangene for os alle. Middagen blev serveret i portioner og vi 

synes vi overholdt gældende corona regler. 

Ved gildemødet i september tog Bjørn os med på en informativ og velsmagende øl rejse 

rundt i Europa. Teknikken drillede, men vi havde en dejlig aften. 

Ved juletid opfordrede vi alle grupper til at sende hinanden julehilsner, så vi kunne følge 

med i hvad der foregik i andre grupper. 

I juli og august var vi så heldige, at mange af os tilbragte dejlige solskinstimer i Urtehaven, 

hvor vi fik mulighed for at fortælle en ”lille Aalborg historie”, fortælle om Sct. Georgs 

Gilderne og hvor vi fik et dejligt tilskud til gildelivet. 

Til trods for alle genvordigheder faldt appelsinen i vores turban, da vi midt i corona 

åbningen fik afholdt en dejlig 50-års jubilæums reception, hvor der var mange gæster i 

Gildeborgens Have, vejret var med os og humøret højt. 

Jubilæumsfestlighederne sluttede med en skøn weekend på Rold Stor Kro med gåtur, 

god mad, godt selskab, sjov underholdning, sange og godt vejr. Tak til alle for deltagelse i  

jubilæet og specielt tak til udvalget, som havde lagt et stort arbejde i arrangementet, så det  

blev nogle gode dage, vi gerne ser tilbage på. 

Annie 
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Beretning fra grupperne: 

Gruppe 1:  

Lisbeth Andersen: Nu skriver vi igen marts måned, så det er et helt år, der har 

været anderledes. 

Heldigvis har der været lempelser, så gruppen har været samlet flere gange. 

Vi bestemte, at vi ville have Aalborg by og omegn som emne. 

Der er blevet fortalt om Aalborgs spæde start, og inspireret af pandemien har vi 

hørt om koleraen i Aalborg, der bl.a. førte til bedre hygiejne i byen. 

Aalborg som cement by, og Rørdals historie har også været et emne. 

Vi har haft nogle sjove og hyggelige møder, hvor vi snakkede og øvede ”Sct. 

Georg” inden Gildets jubilæum. 

Gruppen har været inviteret på restaurant, hvor vi holdt gruppemøde og talte lidt om 

et eventuelt alternativt julemøde, som vi skulle stå for.  

Vi har også været en tur på Sorthøj, hvis historie går 4000 år tilbage. 

Da gildets julefrokost blev aflyst, holdt gruppen en hyggelig julefrokost hos Annette 

og Jørn.  

Vores første møde i år bliver d. 18. marts, den dag vil Preben tage os med på en 

gåtur rundt til de institutioner, der ligger i Hammer Bakker. 

 

Nu håber vi på et nyt og bedre gildeår. 

 

Gruppe 2:   

Jytte Højmark: 

Vi har holdt gruppemøder næsten regelmæssigt, så længe vi måtte. De sidste med 

afstand og afspritning. 

Vi havde ikke noget specielt tema, men andre opgaver i forbindelse med afholdelse 

af afholdelse af gildehaller i april og oktober. Vi havde også opgaven med sange til 

vores jubilæum. Men vi fik hygget os og vendt verdenssituationen.  

Så havde vores nestor i gildet – Leo – 50-års jubilæum den 18. januar. Det havde vi 

set frem til fejre, men det måtte vi så ikke. Nu ser vi frem til, når der bliver åbnet så 

meget, så det kan lade sig gøre, 

Vores vandretur i januar blev også aflyst. 

Vi længes alle efter at komme i gang igen. 

 

Gruppe 3: 
Janne Voss Hansen: 

Siden sidste gildeting i 2020 har 3. gruppe afholdt 4 gruppemøder. 

På mødet i juni lagde vi de sidste planer for gruppens opgaver i forbindelse med 

gildets reception og jubilæum i august. 

Efter sommerferien har vi afholdt 3 møder, hvor vi har været så heldige at have Leif 

med som ”prøvemedlem” i vores gruppe. Vi håber at Leif beslutter sig for optagelse 

i 10. Gilde. 
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2 møder i efteråret er brugt bl.a. på at planlægge november gildemødet – som 

desværre måtte aflyses – men også på at fortælle Leif lidt om, hvilke medlemmer 

han er kommet i gruppe med. 

Sidste gruppemøde blev afholdt 7. december som et lille julemøde.                          

3.gruppe har endnu ikke planlagt et nyt møde i foråret. Mon ikke vi alle venter på 

vaccinationen før vi tør mødes igen? 

 

Gruppe 4: 

Bjørn Mathiasen: 

Sikke et år! 

Vi havde gruppemøde hos Camilla 11. marts 2020, hvor flere af os blev ringet op, 

om de store ting, der skete. 

Og så var aktiviteterne ellers lagt på is de næste måneder. 

Efter sommerpausen genoptog vi gruppemøderne 13. august, hvor vi alle  skulle 

planlægge, hvordan vi lavede hapsere  til gildets jubilæumsreception i gildeborgens 

have. 

Og godt at vi havde både en god reception og et brag af en fest for at fejre os selv ! 

I september kunne vi holde gildemøde med ølsmagning, og at der ikke blev vist 

billeder var ikke corona begrænsningernes skyld. 

Oktober og november var der igen gruppemøder. 

December var der julemøde med tallotteri og juleløjer – og så stoppede vi 

aktiviteten igen pga. corona restriktionerne.  

Vi forsøgte at have planlagt aktiviteter til gruppemøderne i det nye år, og 11. marts 

2021 havde vi udendørs gruppemøde i Karolinelund, med en lille rundgang og egen 

kaffe.                                  

Men vi håber på, at vaccinerne snart vil muliggøre de sædvanlige gilde- og 

gruppeaktiviteter igen. 

Så da det ikke kun blev det forsømte forår, men det meste af året, så tilslutter vi os 

gildeledelsens ide, at ledelse, udvalg og grupperne fortsætter et år mere. Vi har 

mange ideer til aktiviteter i det kommende år. 

Hilsen fra 4. gruppe 

Beretning fra udvalgene: 

Oplysningsudvalg: Carl Højmark 

Ingen aktivitet overhovedet, - så intet at berette. 

 

Spejderkontakt: Jytte Højmark 

Kun 3 møder blev det til – juni, august og september. 

De omhandlede besøg på LOA i september 2020 – det blev selvfølgelig aflyst, men 

det er sat på igen i september 2021. 

Digitalisering af film – Kurt Keldorff. 

Ledermøde og fredslyset – de blev begge aflyst. 

Så havde vi donation til De Gule Spejdere i Rold, FDF Gug, Nordjysk 

Spejdermuseum og til Klarup spejdernes jubilæum. 
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Palle Bjørnstrup var på besøg med præstation af projekt ”rundskue”, ”Lys i Afrika”  

og Jesper Hansen med projekt ”Voksenparkering”, og Lars Roost med projekt 

”kanotur”. 

 

GIM: Intet 

 

Broderkæden: Vibeke Rasmussen 

Der har heldigvis ikke været nogen aktivitet i årets løb. 

 

Skriver til Gildeposten: Janne Voss Hansen 

Heller ikke det har givet mig sved på panden. 

Men vi har da heldigvis haft nogle gode timer sammen i Friluftsgildehallen i juni, 

festlighederne i forbindelse med jubilæet, gildemødet i september, hvor Bjørn 

fortalte om øl, og hvor der også var gode smagsprøver. Fellowship Gildehallen i 

oktober var det sidste arrangement vi afholdt inden det hele blev lukket ned. 

 

Webmaster: Janne Voss Hansen 

Arbejdet med 10. gildes hjemmeside har siden jubilæet hovedsagelig bestået i at 

”skrive aflyst”, ud for de planlagte arrangementer. Desværre. 

 

Under menupunktet på forsiden ”For medlemmer” kan I finde referater fra 

gildeledelsesmøder m.m. 

Der er også et menupunkt til ”Gildeposten”, hvor I kan finde alle de tidligere 

digitale udgaver af Gildeposten 

 

Gildeborgen: Jørn A. Poulsen 

Der har trods Corona været en del aktivitet i bestyrelsen. Der er udsendt referater af 

samtlige møder, så detaljerne vil jeg ikke komme mere ind på. Dog kan jeg nævne, 

at arbejdet med trappeliften er klar til præsentation, og det vil ske på den planlagte 

gene- ralforsamling den 8. april 2021. Vi kommer ud med et pænt regnskab, der 

også præsenteres på generalforsamlingen. 

 

 

Gildeskatmester Jørgen Bøgh Nielsen: 

Revideret regnskab ved gildeskatmester: Blev godkendt.  

Budgetforslag og fastsættelse af kontingent for 2022: Godkendt. 
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Gildeledelse og suppleanter 2021 – 2022: 

Gildemester  Annie Sperling  Genvalgt     

Suppleant  Janne Voss Hansen  Genvalgt  

Gildekansler  Vibeke Rasmussen  Genvalgt 

Suppleant  Annette Ankeraa  Genvalgt 

 

    Gildeskatmester  Jørgen Bøgh Nielsen  Genvalgt 

Suppleant  Carl Højmark  Genvalgt    

Herolder og suppleanter: 

 

    Stavherold     Lis Andersen  Genvalgt      

Suppleant   Kirsten Særmark-Thomsen Genvalgt   

Faneherold   Camilla Smalby  Genvalgt 

Suppleant   Niels Voss Hansen  Genvalgt 

 

Revisorer: 

     Leo Nielsen   Genvalgt 

     Niels Voss Hansen  Genvalgt 

  1. suppleant  Carl Højmark  Genvalgt   

  2. suppleant  Jørn A. Poulsen  Genvalgt  

  

Udvalg m.v.:     

Oplysningsudvalg Carl Højmark  Valgt 2018  

Bjørn Mathiassen            Valgt 2019  

Annette Ankeraa  Valgt 2020 

 GIM:    Laila Haugen   Genvalgt  

 Spejderkontakt:   Jytte Højmark   Genvalgt   

 Broderkæden:   Vibeke Rasmussen   Genvalgt  

 Skriver til gildeposten:   Janne Voss Hansen   Genvalgt 

 Webmaster for 10. gilde:  Janne Voss Hansen                          Genvalgt  

 Bestyrelsesmedlem/suppleant til Gildeborgen: Jørn A. Poulsen    Genvalgt 

 Suppleant   Jørn Andersen   Genvalgt 


