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En stor glæde, at 11. Gilde igen kan byde velkommen til JULEMARKED i Aalborg Kloster 

 lørdag den 20. november 2021 fra kl. 10. 00 til 15.30 

I klostrets smukke nyrenoverede Refektorium finder du TOMBOLA for både børn og 

voksne. Bod med MUNDGODT og JULEDEKORATIONER. Den populære bod med 

hjemmestrikkede NISSER er naturligvis også med i år. Der er lodtrækning om det altid 

smukt dækkede JULEBORD.  

Lad os kræse for jer i vores hyggelige CAFÈ med GLØGG og ÆBLESKIVER. Der er 

RUNDVISNING i KLOSTERET kl. 11.00 – 12.30 – 14.00 (kl.12.30 også på engelsk) 

Rundvisningen byder i år også på udstillingen om Churchill - gruppen. 

På gensyn til JULEHYGGE lørdag 20.11.2021. FDF’s tamburkorps spiller i Klostergården. 

Julemarkedet kan i år fejre, at det er 50. gang, det afholdes, og at det, de sidste 40 år, har 

været afholdt i Aalborg Kloster. 

Julemarkedet åbnes af konstitueret klosterforstander Søren Wormslev. 

På gensyn i Aalborg Kloster lørdag den 20. november 2021.     
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  Vesterhavsmarchen 2021 

Det blev en fin march, med mange deltagere – dog ikke så mange 

som tidligere, vi mener at omkring 600 marcherede på dagen. 

Optakten blev lidt mere blæsende end vi kunne ønske. En 

pavillon blæste op i klitterne, natten til søndag. 

Der blev solgt pænt af den specielle jubilæumsmedalje. Mange 

hyggede sig i Blokhus, til musik fra Advokatens New Orleans 

Jazzband. Der blev solgt godt med pølser og brød, samt øl m.m. 

9. Gilde solgte, som noget nyt kaffe og hjemmebagt kage. Det gik 

fornuftigt. Men ikke noget vi blev ”rige” på. 

 

En stor tak til alle der var med til at afvikle marchen, det gælder både før, under og efter 

marchen. Alle opgaver der blev løst har været med til at det kunne lykkedes. Som 

Nordjyske Medier skrev, op til marchen – sand i skoene for 50. gang.  

Alle stationer var i gang – stationerne i Grønhøj og Kettrup var bemandet ved hjælp af 

spejderne og på stationen i Kettrup var der også gildebrødre. 

Vi har i år ikke afholdt evaluering, sammen med stationslederne - dette skyldes tiden. 

Desuden har flere gilder tilkendegivet, at de ikke har mulighed for at medvirke fremover. 

Så denne march blev, den sidste med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg som tovholder. Mere 

om dette på stadsgildeting / distriktsgildeting til maj 2022 

 

Gildehilsen 

Formand - Vesterhavsmarchen 

Finn Bramsen 

 

 

  

HUSK: 

Sidste frist for indstilling til spejderprisen er 1. december 2021 
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Richardt Raetzels Mindefond  

Legater 2021 

 

Mindefonden har uddelt to legater på hver kr. 4000 til Als Spejdergruppe og Aars Gruppe. 

Als Spejdergruppe modtager deres legat som anerkendelse for den store indsats, der ydes 

i lokalsamfundet for at fremme spejderiden med aktiviteter på tværs af alle aldersgrupper, 

som spejderarbejdet henvender sig til. 

Med legatet håber fonden at kunne være med til at støtte det vigtige arbejder, der foregår 

på møder og ture med spændende og inspirerende spejderaktiviteter, der samtidig kan 

være med til at understøtte de samfundsmæssige udfordringer på klima og miljøområdet. 

Aars Gruppe modtager deres legat i anledning af 50-års jubilæet den 28. august 2021 og 

som påskyndelse for den store indsats, der ydes for fastholdelse og udbredelse af de ideer 

og idealer, som spejderarbejde bygger på. 

Med legatet håber fonden med denne økonomiske håndsrækning 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 
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Nyt fra Gilderne 

 

2. Gilde 

2. gildes piger var den 22. september på tur til Vennebjerg mølle, 
spændende hus og mølle, vi sluttede med at indtage en dejlig 
frokost. Desværre var møllen ikke åben, det var uden for 
sæsonen, men absolut et sted man har lyst til at besøge igen.  

Turen sluttede med at vi 
kørte forbi Mårup kirke, som 
jo ikke er der mere (resterne 
er lagt i "mølpose" til måske 
senere, evt. opført et andet 
sted) mærkeligt at besøge 
sådan et sted, hvor grave 
med knogler langsomt falder 
ud af skrænten og dratter i 
havet. 

Men spændende er det at mærke historiens vingesus.  

Alt i alt en rigtig dejlig dag med gode venner. 

Ulla Væver  
gildemester 
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6. Gilde 

Den 7. oktober mødtes vi til gildehal i Gildeborgen, hvor distriktsgildemester Finn Bramsen 

samt 17 gildebrødre fra 6. gilde deltog. 

Vores gildemester Karen Kjær holdt tale for Marianne Christensen i anledning af hendes 

60-års gildejubilæum og overrakte gaven fra gildet. Finn Bramsen overrakte 60 års nålen 

fra landsgildet og holdt distriktsgildets tale for Marianne. Og efter ønske sang vi ”Lykken er 

ikke gods eller guld”. 

Efterfølgende lyttede vi til gildemesterens tale om betydningen af at have venner – gamle 

gode venner som man har kendt i mange år og som man kan betro sig til. Venner man 

glæder sig sammen med, når det går dem godt, gildevenner og venskabsgilder.  

Jørgen Tolstrup holdt 5 minutters Sct. Georg, hvor han fortalte om sin morfar der blev født 

i 1875. Skolegangen dengang var sparsom, og hans forældre måtte betale mulkt til skolen 

for manglende fremmøde, idet drengen skulle plukke tyttebær, som senere skulle sælges i 

Fredericia. Som 14-årig sejlede morfaren som skibsdreng og som 17-årig kom han til 

Island. Som 25-årig gik han på søfartsskolen i Bogø, og fik ansættelse hos Svitzer, hvor 

han fik sit eget skib og sejlede til Island med familien og bosatte sig i Reykjavik. Dengang 

besøgte præsten de enkelte gårde og holdt gudstjeneste der, hvorfor præsten havde sit 

eget værelse, hvilket morfaren overnattede i. Senere drev han bjergningsfartøj i Røde 

Havet. 

Efter gildehallen sang vi Happy Birthsday for Bjarne i anledning af hans 85-års fødselsdag, 

og han og Mariannes 60-års gildejubilæum blev fejret med taler, sange og dejlig mad, som 

Bjarne gav vin til.  

Gildemesteren fortalte lidt fra det afholdte landsgildeting, og hun mente vi havde fået en 

rigtig god landsgildeledelse. 

Vi sluttede med kaffe/the og kagemand, med Bjarnes og Mariannes navne på, og vi sang 

”Nu er jord og himmel stille”, hvorefter vi kunne gå hjem efter en endnu dejlig aften. 
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8. Gildes gildehal 13. oktober 

Gildemester Gert Larsen åbnede gildehallen med at kalde Martin Lykkegård frem for 

højsædet for at modtage sin 10 års nål, Martin har haft post som kansler, og nu som 

stavherold og fungerer som webmaster for såvel 8. gilde som stadsgildet. 

Mesters gildemester tale omhandlede hans motto som er: 

Du kan ikke ændre fortiden - men ødelægge nutiden, ved ikke at se positivt på fremtiden. 

Det betyder ikke at alt kan være positivt, men hvis dit livssyn og positive væremåde 

kendetegner dig – så er du klar til at kæmpe for det du tror på- og her tage udgangspunkt i 

vore symboler og handlemåde og henvise til gildeloven, det er altid godt at have et Sct. 

Georgs sværd for øje i sin hverdag og i det hele taget i omgangen med andre mennesker. 

Vi kan jo ikke føle os lige meget tiltrukket af alle mennesker, der er altid nogle man synes 

bedre om end andre, og har lettere ved at omgås. Derfor er det godt at bestræbe sig på at 

opelske den egenskab at kunne finde noget positivt og værdifuldt i ethvert menneske. Det 

vil sige, at man skal undlade at blive irriteret, eller lade sig gå på af knubbede ord, men 

give sine medmennesker rum, og prøve at se det positive i en situation. Vogte sig for at 

give anledning til sladder og ond tale, og hver dag bestræbe sig på at være åben og ærlig 

overfor sine medmennesker, at vise respekt for det, der har værdi for dem, og bruge sine 

evner og livsanskuelse til gavn for alle. På dage, hvor alt går lige efter en snor, kan det 

føles let at efterleve, men det er et dagligt arbejde med sig selv og sit temperament. Det 

jeg har omtalt, er ikke ensbetydende med at jeg hører til de frelste, der kender svaret og 

efterlever det i alle livets spørgsmål. Men det betyder at jeg ser positivt på alle forhold og 

kalder aldrig det for et problem, men en opgave der skal løses. 

Vi hører det så tit: man kan hvad man vil! – det er en floskel der er blevet sagt så tit, at vi 

ikke stiller spørgsmål ved det, men kan man mon, hvad man vil. Svaret er ja – og nej. 

Nogle kan, og andre har held til lykkes med det. 

5 min. Sct. Georg blev holdt af Søren Egholm, der levende fortalte om sin og familiens tur 

til Kroatien, og den svært udtalelige Ø Krk. 

Eftergildehallen gik med godt humør, ledsaget af de traditionelle Brunkål med tilbehør 

tilberedt af Michael Jensen. 
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 10. Gilde 

 
Til gildehallen i oktober var 28 gildebrødre/søstre 

mødt op. Foruden 10. gildes gildebrødre havde vi 

besøg af 7 gildebrødre/søstre fra 2. Gilde. 

P.g.a. ferie havde vores gildemester bedt 

stedfortræderen Janne om at overtage ledelsen af 

Gildehallen. Hun talte i sin gildemestertale om 

Covid-19, der de sidste 1,5 år har plaget hele 

kloden. 

Preben Nielsen holdt 5 minuters Sct. Georg og 

Jørn Andersen læste gildeloven. 

Serveringen var en festbuffet og dessertkage og derefter kaffe 

med sødt. 

Preben og Jørn A. 

sponsorerede, i anledning af 

deres runde fødselsdage under 

coronaen, vinen til maden. 

Vi havde en rigtig hyggelig aften, 

hvor snakken gik livligt. Dejligt at 

havde besøg fra 2. gilde. Håber 

også de nød det. 

Næste møde er gildemøde den 9. november. 
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11. Gilde 

 

 
 
Mandag den 11. oktober var 11. gilde med ægtefæller i Aalborg Kloster.  
 
Det var en rigtig dejlig dag, hvor Søren Wormslev gav rundvisning i det nyrenoveret 
kloster. Det var en rigtig god oplevelse, Søren er en fantastisk fortæller, han fortalte 
om Churchill-klubben, hvordan de unge drenge, faktisk startede 
modstandsbevægelsen i Danmark under 2. verdenskrig. Vi så skudhuller i væggen og 
loftet og hullet i gulvet, hvor drengene gemte de stjålne våben.  
 
Derefter fortalte Inge Vestergård om den smukke klosterkirke. Kirken er flot restaureret 
og er bestemt et besøg værd.   
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Fredag den 15. oktober 2021 
 
Fredag den 15. oktober var en lille gruppe damer en tur på Egholm for at samle 
naturmaterialer til de dekorationer, som vi sælger på vores julemarked i klosteret den 
20. november 2021.  
 
Det var en rigtig dejlig tur med solskin og hygge.  
 

 

 
 
11. Gildes julemarked i Aalborg Kloster  
 
I år har vores hyggelige julemarked 50 års jubilæum. 
 
Søren Wormslev byder velkommen. 
 
Den 20. november 2021 afholdes julemarked i Aalborg Kloster. I år er vi meget 
spændt på, hvordan julemarked kommer til at gå, da det ligesom alt andet, blev aflyst i 
2020. 
 
Der bliver brugt rigtig mange timer, på at producere, alt det vi har på julemarked, både 
det der bliver solgt og på rigtig mange af gevinsterne i tombolaen. 
 
Hele året bliver der strikket nisser til nisseboden, nisserne kan både vindes og købes. 
Dekorationerne er fremstillet bl.a. af de naturmaterialer, vi har samlet på Egholm og i 
Rødhus. 
Mange af de gæster der besøger julemarkedet, deltager i vores rundvisninger, i år er 
det helt specielt, da Aalborg Kloster lige er blevet smukt renoveret. 
 
Vi er så heldige at have samarbejde med Knuden, de har overtaget salget af kaffe, 
saft, gløgg og æbleskiver. Det er virkelig en rigtig stor hjælp. 
 
Vi har også stor hjælp, fra vores ægtefæller, de hjælper med opstilling fredag 
eftermiddag og nedtagning om lørdagen, når vi slutter. De tager sig også af det, der 
har med trailerkørsel at gøre. Et par mænd er kassemestre, når julemarkedet 
afholdes. 
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Vi er enige om, at vi ikke selv kan klare disse opgaver, stor så tak til mændene. 
På julemarkedet bliver der uddelt donationer. FDF spiller musik i gården ved klosteret. 
 
Vi er alle i 11. gilde er spænd på, hvordan vores julemarked vil gå i år, efter sidste års 
nedlukning, og de andre julemarkeder, der er kommet til, vi vil byde alle gilder 
velkommen den 20. november 2021. 
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12. Gilde 
 

 

TV: Afgående gildeledelse: 

Kansler Hanne Jørgensen, afgående 

gildemester Anna-Marie Pedersen, 

skatmester Jette Nielsen 
 

TH: Ny gildeledelse:  
Kansler Hanne Jørgensen, gildemester Rita 

Lykke Ekstrand, skatmester Jette Nielsen 
 
 
 
 

12. gilde nåede desværre ikke at få indlæg med i sidste Gildepost, da deadline var dagen 
før vores Høstgildehal. 
Dejlig gildehal med den nye ledelse, og Rita fortalte i sin gildemestertale om det hun satte 
pris på ved årstidens skiftende temperaturer, og alt det man får lyst til og mulighed for i 
årets 12 måneder. 
 
John P holdt 5 min. Sct. Georg, hvor han berettede lidt om de udfordringer, der er begyndt 
at melde sig nu, når man nærmer sig de 80! - Navne, man lige i farten ikke kan huske, lidt 
bøvl med bevægelsesapparatet, som dog klares med en god stok! 
John mener i øvrigt, at udtrykket: ”man lever kun én gang” hellere skal være: ”man lever 
hver dag” – og dør kun én gang! 
 
I eftergildehallen stod Anne og John for menuen: Stegt torskefilet (hjembragt fra 
Færøerne) med lækkert tilbehør, og til kaffen serverede Birthe fragilite.  

 
9. og 10. oktober var vi 15 gildebrødre fra 12. gilde i Skagen. - 
Dejligt samvær på Skagen Hotel med masser af hygge og god 
forplejning. 
 
Gildet havde fået en invitation fra Nørresundby Krolfklub, og 
lørdag den 16. oktober mødte vi talstærkt op i deres klubhus bag 
ved Nr. Uttrup Kirke, hvor de serverede en lækker brunch-buffet, 
inden vi skulle ud at spille krolf. - Alle havde et par festlige timer, 
og flere blev grebet af det og meldte sig ind i klubben. Vi sluttede 
dagen med kaffe og donuts. 
 

 

 

 

 
 
 
 



14 
 

 
 
12. gildes fødselsdag blev fejret den 26. oktober med endnu 

en dejlig gildehal. 
Rita’s gildemestertale handlede om 
anbragte børn, og hun fortalte 
efterfølgende meget gribende om sit 
eget barnebarn, der gennem flere år 
har været fejldiagnosticeret og som 
følge deraf haft store udfordringer for 
hele familien. Glædeligt sluttede hun 
med at fortælle, at han nu var en 
helt ”ny” dreng med gåpåmod, efter 
han er blevet medicinfri og startet på 
efterskole. 
Hanne og Jette læste Fellowship-budskabet, som i år er skrevet af 

den norske landsgildemester. 
 
I eftergildehallen nød vi en tre retters fødselsdagsmenu. Allan gav dejlig vin til maden i 
anledning af, han netop har ”rundet”.  Vi sluttede endnu en dejlig aften i hallen, hvor vi 
rundt om de tændte lys sang ”Nu er jord og himmel stille”.  
 
Nu, hvor efteråret falder på, er gildet i gang med at tænke på de ting, der skal fremstilles 
og sælges på 12. gildes julemarked søndag den 5. december i Huset, Hasserisgade. 
 
Næste arrangement i 12. gilde er gildemøde den 24. november, hvor gildebror Hugo 
Elmer kommer og fortæller om sine oplevelser i Grønland. 
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SANGERLAUGET   

Onsdag den 6. oktober 2021 

 

Det var igen blevet til en aften i Sangerlauget, hvor vi efter et velkommen, sang vores 
startsang "Det er musik, der skal til" og derefter månedens sang, men denne gang ikke på 
den melodi, vi plejer. Mdr. sang kan også synges på melodien "Lorelei"- og det var godt at 
prøve den melodi også. 
 
I april 2015 bad DR's klassiske radiokanal P2 danskerne om at nominere og fortælle om 
deres yndlingssange. Det blev til flere tusinde nomineringer af sange, skrevet af danskere 
på dansk.  
 
Inden Sangerlauget blev stoppet på grund af Covid-19 var Bjørn begyndt at fortælle, om 
de sange, der havde fundet vej til TOP 50. 
 
Emnet blev derfor genoptaget fra start igen, det var sikkert også gået i glemmebogen! 
 
Vi var igennem rigtig mange gode sange. Rækkefølgen af sangene var med den nyeste 
først og dernæst den næst nyeste osv. Startede med nr. 3 på listen "Gi' os lyset tilbage" 
fra DGI's Landsstævne. Herefter nr. 13 "Godmorgen lille land" fra indvielsen af 
Storebæltsbroen. Nr. 5 "Kære linedanser", nr. 23 "Et hav, der vugger sig til ro", nr. 32 
"Verden er i farver", nr. 9 "Lyse nætter" nr. 39 "Forårsdag", nr. 46 "Om lidt", nr. 45 
"Barndommens gade", nr. 15 "I et land uden høje bjerge" og sidste sang  denne aften var 
nr. 26 "Livstræet".  
 
Efter pausen var der som altid ønskekoncert, hvor vi nåede langt omkring i sangvalget. 
Sluttede med "Nu er jord og himmel stille" 
 
Endnu en god sangaften var forbi - måske vi når igennem alle sangene på top 50 ???? 
 
Således opfattet - Bente MN 
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Kulturlauget 

Kulturlaugets arrangement i oktober var en tur med guide rundt i Aalborg. Turens navn:  

” Det glade Aalborg” 

Vores meget søde og humoristiske guide Linda førte os vidt omkring. Vi startede ved 

Aalborg teater, der blev opført i 1878. Jernbanen var kommet til Aalborg i 1860, så man 

mente, Jernbanegade blev hovedgaden, så teatret skulle ligge der. Det var forskellige 

teatertrupper, der optrådte dengang, og madkurven måtte gerne medbringes. 

Vi var henne og se, hvor det berømte konditori ” Kristine” har ligget og hørte historien, 

hvordan pigen Kristine skabte sig den berømmelse også ud over landets grænser. 

Der blev også fortalt, om alle de små lyssky værtshuse, der huserede dengang. Mange 

”damer” var tilknyttet, og der foregik meget, der ikke tålte dagens lys.Der var udgivet et 

hæfte , der hed restriktioner. Dem var der mange af, og de henvendte sig udelukkende til 

de prostituerede. 

Vi gik igennem Bispensgade og fik fortalt bl.a. om City biografen.  Restaurant Ritz Safari 

var et fint sted med flot indretning.  Under krigen havde de indført forbud for tyske soldater. 

Det var et meget besøgt sted, hvis det skulle være finere, var der  jo «Kilden”. 

På Nytorv lå Håndværkerhuset. Der er der mange børn, der har været til juletræ og lign. 

Det var et sted, hvor mange børn fra fattige familier kunne komme. 

Vi endte på Mølleplads, som man i tidligere tider har kunnet kalde ”syndens hule” Der var 

utrolig mange bordeller og lig. steder, Aalborg havde den kedelige rekord at være den by i 

Danmark, der havde flest af disse og blev også kaldt ”Danmarks Sodama” Senere kom 

den berømte politimand Lange Anton” og ryddede op i det. 

Nu var turen slut, og Helle Stenild kunne sige vores fantastiske guide tak for en 

spændende eftermiddag. 
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November         2021 
 
Dato                                                       Gilde 
  
03. Signe Vinther Nygaard       6. 
06. Søren Boelsmand                                  8. 
07. Hanne Lundgren                                    6. 
07. Birthe Nielsen                                       12. 
10. Finn Christensen, 90 år                          6. 
11. Claus Meyer 8. 
13. Niels Erik Franck 8. 
17. Søren Egholm Sørensen 8. 
18. Lars Peder Roost 1. 
18. Kaj Palsgaard Andersen 8. 
20. Kamma Jensen, 95 år 9. 
24. Rita Lykke Ekstrand 12. 
25. Hanne Dam 2. 
26. Margit Kammer 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIL lykke 
til alle fødselarer og jubilarer  

 

  

 
 
Dato                                                   Gilde 
 
01. Distriktsgildehal 
09. Gildemøde                                       10. 
10. Gildemøde                                         8. 
15. Gildemøde                                         2. 
17. Gildehal                                             9. 
18. Gildemøde                                         6. 
20. Julemarked                                      11. 
24. Gildemøde                                       12. 
25. Fredslys 
29. Julemøde                                         11. 
30. Sangerlauget 
30. Kulturlauget – Vendsyssel Teater 
 

 

  

 

 
6. november 

Jørgen Tholstrup Sørensen, 6. gilde 
60 år 

 
12. november 

Kamma Jensen, 9. gilde 
70 år 

 
16. november 

Hanne Groth, 9. Gilde 
40 år 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fødselsdage 

 

Arrangementer 

 

Jubilæer 
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Deadline for næste Gildepost nr. 7, december - januar 2022: 
fredag, den 26. november 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

Distriktsgildeledelsen 
  
Distriktsgildemester: 
Finn Bramsen 
Tlf.: 2072 7759 
e-mail: f.bramsen@youmail.dk 
 
Distriktsgildeskatmester: 
Søren Aagaard Petersen 
Tlf.: 2338 4346 
e-mail: soren.aagaard@privat.dk 
 
Distriktsgildekansler: 
Eva Madsen 
Tlf.: 2662 4844 
e-mail: 
evalykkem2014@gmail.com 
 
Distriktets Internationale sekr. 
Laila Haugen 
Tlf. 4256 1243 
e-mail: 
lailahaugen246@gmail.com 
 
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 
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