
 

 

 

 

 

 

Mødereferat 

 

Distriktsgilderådsmøde 
Torsdag den 11.11.2021 kl. 18.30 

i Gildeborgen 

 

 
Deltagere: 
DGM Finn Bramsen, DGK Eva Lykke Madsen, SGS Søren Aagaard Petersen. 
Fra gildeledelserne: 19 gildebrødre 
Fra udvalgene: Bjørn Mathiassen, Jørn A. Poulsen, Martin Lykkegaard,  
Kurt Keldorff 
Redaktør Janne Voss Hansen. 
Afbud: 2. gilde 
Ikke mødt: Henrik Larsen - Spejderkontaktudvalget, Laila Haugen – GIM-repræsentant. 
  
Dagsorden for Stadsgilderådsmødet: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen  
3. Nyt fra de enkelte indkaldte udvalg 

4. Eventuelt - herunder økonomisk koordinering 

 
Referat: 
 
Ad. 1: 
Til ordstyrer valgtes Bjørn Mathiassen, 10. gilde 
 
Ad. 2: 
Fra Distriktsgildet var der følgende meddelelser: 
v/DGM Finn Bramsen 
 

Ekstraordinært stadsgildeting – valg af DGS, her blev Søren Aagaard 

Petersen valgt, en stor tak til Søren – tak til Søren, som jo allerede er i 

”arbejdstøjet”. Vi har allerede holdt de første møder sammen. 

 

Regnbuebogen / rotationsplaner: 

Regnbuebogen bliver opdelt i 2 – således at Distriktsgildet får en del og 

Foreningen  

Gildeborgen får en del. 

Dette gøres for at lette fremtidige rettelser. 

 

De rotationsplaner der p.t. er i Regnbuebogen er desværre ikke opdateret, 

men ved ”klik” på linket, kommer der de rigtige frem, dette inden man kan 

åbne regnbuebogen. 
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Medlem af 

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

(an organisation  

for adults)  



 

Vi forventer at den opdaterede nye 2 delte Regnbuebog vil være på plads  

inden 1. december 2021. 

Hjemmesiden: 

Der arbejdes på at gøre den lidt mere ”spændende” med lidt billeder m.m. Dette 

er et samarbejde med PAK udvalget og Webmaster. 

 

Diverse møde / aktiviteter: 

LGT – DGL – Gildemestermøde – Spejderkontakt møde  

Landsgildetinget var en positiv oplevelse, afviklet i en positiv tone, med en god 

dirigent. Den nye ledelse virker som et godt team, med megen ledelseserfaring 

fra arbejdslivet. Referat er Udsendt til alle distrikts- og gildeledelser den 6. 

oktober 2021 fra landsgildekontoret. 

 

Vores gildemestermøde 2. september – blev afviklet med deltagelse af alle 

gilder, på nær et enkelt. 

Rotationsplanerne blev drøftet – det er som tidligere markeret hvilket gilde der 

er ansvarlig – det er tilladt at spørge om hjælp i andre gilder. Referat er udsendt. 

 

Jeg deltog i spejderkontaktmødet på Gildeborgen, hvor der var deltagere fra de 

uniformerede korps, et positivt møde. Vi fik en lille ”opsang” – Har vi lavet en 

handlingsplan om tilgang af nye gildebrødre eller arbejder vi videre med den 

nuværende ”tilstand”. Måske skal vi lave en TÆNKETANK. 

 

Buderup ødekirke – hvor vi havde et fint arrangement, hvor eftergildehallen 

blev afviklet ved spillemandsmuseet i en smuk sensommer. Det er fint med 

musik til vores sange. 

 

Distriktsgildehal i Hasseris kirkesal – der jo netop er afviklet. Der var et pænt 

fremmøde og hyggelig eftergildehal.  

 

Jubilæum i gilderne – hvis der er ønske om at jeg kommer forbi, med hilsenen 

fra Distriktsgildet, er I velkommen til at tage kontakt. Gerne i god tid. Ønsker 

gildet selv at fejre JUBI vil lykønskning tilgå Fredslyset 

 

Virtuelt møde DUS og DGM – afvikles tirsdag 30. november, et møde på en 

time. 

Folkeoplysningsudvalget har indkaldt til valg – men det mener jeg vi overlader 

til de enkelte gilder, der er inviteret og øvrige organisationer. 

 

Tilgang fra Hobro gilderne 1. Hobro Gilde 26 medlemmer - 2. Hobro Gilde 28 

medlemmer. Desuden er der Fjerritslev 6 medlemmer. Fra gilderne i Hobro er 

der ønske om at deltage i enkelte af vores fælles aktiviteter og møder, I skal nok 

høre mere om dette. 

HUSK – Sct. Georgs Prisen – indstilling senest 1. december til DGL 

 

 
 
 
 
 



 

De historiske samlinger 
Jørn A. Poulsen for Jørgen Orlien 
 

Arbejdsgruppen for De historiske Samlinger består af Jørgen Orlien, 6. Sct. 

Georgs Gilde i Aalborg og Jørn Anthon Poulsen, 10. gilde Georgs Gilde i 

Aalborg 

 

Siden sidste Distriktsgilderådsmøde har De Historiske Samlinger haft følgende 

tiltag: 

Der er heldigvis stadig nogen som betænker De historiske Samlinger med 

arkivalier og effekter:  

Fra Mie Holmsberg, 6. gilde, har vi modtaget årgangene 2000- 2005 af 

Gildeposten og årgangene 1999-2006 af SCT. GEORG. 

Fra Jørgen og Kirsten Tolstrup, 6. gilde, har vi modtaget Dias om 6. gildes liv 

fra 1964 og frem til dato. 

 

Fra Sct. Georgs Gildet i Silkeborg har vi modtaget 3 papkasser med 

gilderelevant materiale. 

Alt det vi har modtaget er blevet registreret digitalt og registrant bliver vedlagt 

det modtagne materiale. 

Fra afdøde Aage Schmidt Pedersen, 10. gilde, har vi modtaget 2 flyttekasser 

med forskelligt gilde – og spejderrelevant materiale, som vi er gået i gang med 

at registrer. Spejderrelevant materiale overgives til spejdermuseet. 

Depotet, med adgang fra Laugsstuen, har vi måtte rømme da Foreningen Sct. 

Georgs Gilderne i Aalborg (Gildeborgen) har overladt det til en loge. 

Det materiale der stod her, har vi overflyttet til arkivet på Skelagervej 117, for 

at blive omregistreret. 

  

Fra oktober 2020 har der på opslagstavlerne i Gildeborgens dagligstue været 

opsat en udstilling om spejderfrimærker samt frimærkebankens kuverter 

udsendt i anledning af de forskellige Landsgildeting. 

 

Den næste udstilling vil omhandle 6. gildes 70-års jubilæum som er den 28. 

april 2022, 

 

På Aalborg Stadsarkiv har vi indleveret 6 film fra De historiske Samlinger. Vi 

forventer snarest at få dem retur på et USB-stik - helt gratis.  

Alle rigsarkiv-æskerne i arkivet på Skelagervej 117 er nu blevet ajourført og 

mærket korrekt. 

 

På grund af coronaen har De historiske Samlinger, ligesom resten af vort land, 

ligget stille siden primo marts 2020 til maj 2021. 

Fremtiden: 

 

Til sidst kan nævnes, at gilder der ønsker et nærmere kendskab til, hvad 

Samlingerne indeholder, kan henvende sig til arbejdsgruppen (Jørgen Orlien 6. 

gilde/Jørn Anthon Poulsen, 10 gilde) og træffe nærmere aftale om besøg. 

De historiske samlinger modtager historisk materiale fra gilder i hele Danmark.  
 

 



 

Redaktøren 
Janne Voss Hansen 

 

Hver gang jeg sender Gildeposten ud tænker jeg altid: Er der nu nogen der 

ringer og fortæller mig, at jeg har glemt noget? 

Det er et stort arbejde at udarbejde Gildeposten, mange indlæg, billeder, 

mærkedage m.m. der skal sættes ind. 

Jeg gør mit bedste for at huske det hele og læser korrektur flere gange. Men 

engang imellem har jeg glemt noget, så skal jeg selvfølgelig have besked og 

retter det gerne. 
 

Pr- og aktivitetsudvalget 

Kurt Keldorf 

 

Følgende arrangementer tilbydes gildebrødre med familier i 2022. 

Overskrift:  Kryddersnaps og Åbne Huse i Urtehaven 

Dato: Onsdag den 17. august kl. 10-12 

Mødested: Urtehaven i Lindholm, Frederiks Raschs Vej 9, 9400 Nørresundby 

Turledere: Naturvejleder Esben Buch og i samarbejde med Aalborg Senior 

Sport, Ældre Sagen Aalborg, Aase Daarbak fra Sundby Samlingerne, Kaj 

Tingleff fra Snapselauget ”Cimbrerne” og Kurt Keldorff m.fl. fra Sct. Georgs 

Gilderne i Aalborg 

 

OBS: Husk et lille glas til gratis snapsesmagsprøver og medbring egen 

formiddagskaffe/the 

Med mange forskellige træer, buske, lægeplanter og krydderurter, kan et besøg i 

Urtehaven være til stor inspiration, når du vil lære at krydre din egen snaps. 

Hele formiddagen vil Cimbrerne og naturvejlederen, fortælle om de bedste 

snapserecepter og uddele smagsprøver ved flere udvalgte planter og 

krydderurter i Urtehavens afdeling med snapseplanter, kaldet snapsehaven. 

Sundby Samlingerne åbner Urtehavens smukke huse, der oser af spændende 

kulturhistorie fra lokalområdet og her kan du opleve den helt specielle 

stemning, der knytter sig til Raschsgården, Pibemagerhuset og Brohuset. Vi 

afslutter formiddagen med at nyde den medbragte kaffe i Humlehaven. 

 

Overskrift: I krigens skygge………..rundvisning på Almen Kirkegård  

Dato: Onsdag den 5. oktober kl. 10-12  

Mødested: Ved kapellet på Almen kirkegård  

Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Nordjysk 

Spejdermuseum, Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, Ældre Sagen i Aalborg og 

Aalborg Seniorsport. 

 

Rundvisning i krigens skygge på en kirkegård i efterårsdragt……Det er over 77 

år siden Danmark blev befriet efter 5 år mørke år med Tysk besættelse. Ved 

udvalgte grave på Almen Kirkegården i Aalborg, fortælles historien om nogle af 

krigens mange ofre og om de meget voldsomme begivenheder i Aalborg efter 

begravelsen af sabotøren Niels Erik Vangsted den 23. august 1943. Niels Erik 

Vangsted var KFUM-spejder i i Aalborggruppen Knuden, og medlem af 

Spejdernes Hjælpekorps som blev etableret i 1939 på foranledning fra 

Socialministeriet, der anmodede om spejdernes hjælp. Spejdermuseet er i 



 

besiddelse af 269 stambogskort fra Hjælpekorpset, herunder kortet vedrørende 

Niels Erik Vangsted. Det særlige hjælpekorps bestod af spejdere fra KFUM og 

KFUK, Det Danske Pigespejderkorps og Det Danske Spejderkorps. 

Hør også den tragiske historie om hævnmordet på læge og Divisionschef i Det 

Danske Spejderkorps, Richard Raetzel den 7. oktober 1944 og se fotos fra den 

storslåede bisættelse i Budolfi Kirke og den efterfølgende begravelse på Almen 

Kirkegården. 

Vi runder urnehaven ved Columbariet og besøger også Mindelunden anlagt i 

1949 med mindeplader for 24 personer fra Aalborg Kommune, der døde som 

følge af 2. verdenskrig. 

 

Overskrift: Julevandring på Dall Hede ved Poulstrup Sø 

Dato: onsdag den 30. november, kl. 10.00 

Mødested: P-plads ved Poulstrup Sø, Poulstrupvej 57, 9230 Svenstrup 

Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i 

Aalborg, Ældre Sagen Aalborg og Aalborg Seniorsport 

  

Obs: Medbring en lille kurv, hvis du vil indsamle naturmaterialer til en smuk 

juledekoration 

 

Sangerlauget 

Bjørn Mathiassen 

  

Sangerlauget har haft et stille år. De to meters afstand ved sang var der stadig 

selvom forsamlingsantallet blev øget. Så siden sidst:  

Laugsting og 50-års jubilæum i august 2020, holdt og fejret en eftermiddag i 

haven, men så blev der Corona-stille 

Efteråret var nedlukket, men juletræet blev da pyntet – og vi så det, når der var 

ærinde på gildeborgen 

Foråret var stille – frem til 27 maj, hvor vi mødtes med behørig afstand, og 

individuelt pakkede sandwich fra Anne Maries køkken 

Den 1. sept. i år havde vi festaften, hvor der var god mad og vin til at indhente 

”det forsømte jubilæum” fra året før 

Ledelsen besluttede at suspendere laugstinget, og fortsætte et år mere, for vi 

havde jo mest lavet aflysninger siden sidste valg 

Da det var sammenkædet med kontingentfrihed for det forsømte år, så var der 

stor opbakning til forslaget. 

  

6. oktober havde vi endelig ”almindelig” sangaften med en time om emne, kaffe 

og smørrebrød, og en times ønskekoncert. 

  

Fremover vil det gennemgående emne om ”top-50” af danske sange blive 

suppleret med gæstefortæller, hatte og bånd og andre skøre indslag, så hvis det 

kan friste, så kom og prøv at være med en aften. 

  

I behøver ikke at kunne synge ret godt – musikken hjælper til at vi starter og 

slutter så nogenlunde samtidigt og på samme melodi – men synes i det er dejligt 

at synge eller tralle, så overvej at komme med. 

 

Kulturlauget 



 

Karen Kjær for Helle Stenild 

 

Vi var så glade da vi igen måtte mødes, og vi arrangerede en tur til Kulturhuset 

og Skulpturparken i Hune. 

Det var i juni 2020, og hvor vi havde fået John Andersen til at fortælle om hans 

ideer omkring stedet. Og den kæmpe store udvikling der er sket på den dejlige 

park. 

I september så vi KIKSEKARTELLET på Vendsyssel teater i Hjørring, som var 

en krimikomedie om den daværende kikse Fabrik, som engang lå i Hjørring. 

Den foregår i og omkring 1940´erne. Og der gemtes mange hemmeligheder i og 

omkring fabrikken. 

Så blev landet igen lukkes med og   

vi måtte ikke forsamles før foråret 2021. 

Vi holdt Laugsting den 18. maj 2021 i Gildeborgen 

Hjørring Revyen lavede vi en tur til den 14. juli i Hjørring. Det var en succes, 

hvor Preben Kristensen havde en stor rolle sammen med Trine Gadeberg, 

Troels Malling og Kasper Le Fevre. 

I september havde Vendsyssel teater igen sat Romeo og Julie op, og da det blev 

aflyst i 2020 så tog vi op for  

At se dette kærlighedsdrama skrevet af Shakespeare. Det var en flot og moderne 

opsætning. 

Onsdag den 29 september var vi på byvandring med en fremragende og 

humoristisk guide. Vi blev ført igennem Aalborgs gade og hørte om mange 

listige steder fra dengang i begyndelsen af 1900tallet, hvor Aalborg også 

dengang blev kaldt den gladeste og festligste by. 

Den 28. oktober var vi på besøg i en helt unik perle af en have eller park på 

omkring 3 tdl. Ægteparret købte stedet for 17 år siden og da vi det kun en 

pløjemark. I dag er det en meget smuk have/park. De har meget at byde på såvel 

kaffe med dejlig aronia kage til og de sælger også denne sunde saft aroniasaft 

som er sprængfyldt med antioxidanter og er verdens sundeste bær. 

Det næste arrangement går til Vendsyssel teater for at se et humoristisk stykke 

som hedder MOTIONISTERNE. 

Julemøde fredag den 17 december i Gildeborgen 

Januar temamøde!!!! 

 

 

 

 

Gildeborgforeningen 

Jørn A. Poulsen 
 

Foreningen Gildeborgen afvikler ca. 4 bestyrelsesmøder pr. år og der udgives 

altid referater af møderne så det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Vores 

sidste møde var den 10. september og siden det møde har vi arbejdet med 

Regnbuebogen, robotplæneklipper og vedligeholdelsesopgaver i Gildeborgen. 

Vedr. Regnbuebogen havde vi den 3. november et rigtig godt møde med 

Distriktsgildeledelsen hvor vi fik grænsedraget de forskellige opgaver. Bogen er 

således færdig og nu udestår, at det hele kan lægges på hjemmesiden. 

Vedr. robotplæneklipperen er den indkøbt og vil komme i brug til foråret. For 

nyligt har vi fået klargjort græsplænen til plæneklipperen. Det handler om 



 

planering af forskellige ujævnheder, fjernelse af nogle terrassefliser og 

cementrør, opfyldning med muldjord og såning af græs. Græsplænen er blevet 

større og terrassen er blevet minder. Det er planen at samtlige terrassefliser skal 

skiftes næste år, så den fremstår indbydende. Vores store brosten der er taget 

op, har vi indtil videre beholdt, men endnu ikke fundet anvendelse til. Det hele 

kan ses ved en tur i haven. 

Vedligeholdelsesopgaver der er løst er udsugning fra kælderkøkkenet,strømstik 

til robotten, ventilationshuller under taget har fået nyt gitter, dørtrin ved 

nødudgang fra gildehallen repareret, brusevandhanen i anretter køkkenet 

repareret, dørtrin mellem spisestuen og gang repareret, kabellægning af 

ledninger i spisestuen pågår og varmerørene under toiletterne er blevet isoleret.  

Det kan således konkluderes at både ejendoms- og driftsudvalg arbejder 

målrettet med opgaverne. 

Vores næste bestyrelsesmøde er den 7. december 2021. 

Elsebeth Korsbæk tilføjede: I gildehallen er der monteret nye pærer i 

væglamper, som tændes og slukkes med fjernbetjening og de kan reguleres 

op/ned med denne fjernbetjening, som ligger ved skatmesters side på højsædet. 

Hugo Elmer har flettet flotte guld-julestjerner, som er sat op i vinduerne. Ved 

indgang er der sat beholder med sand til rygere. 

 

 

Webmaster 

Martin Lykkegaard 

 

Der er ikke sket så meget grundet Corona. 6. gilde har fået ny hjemmeside. Der 

er aftalt møde med distriktsgildeledelsen den 23.11. – Hvor svært er det at få 

gilderne hjemmesider – der er op til 3 år gamle – ført op til date? 

Martin har backup på de forskellige hjemmesider. De enkelte gilder bør se på 

deres egne hjemmesider. Kurt Keldorff kan evt. hjælpe de enkelte gilder med 

deres hjemmesider. Der aftales et møde med de enkelte gilder og Martin 

Lykkegaard. 

 

Vesterhavsmarchen 

Finn Bramsen 

 

Som de fleste nok ved, så var det march nr. 50 vi afholdt i sommer, dette med 

en flot åbningstale af Helle Bak Andreasen fra Jammerbugt kommune – kan i 

øvrigt læses i Gildeposten nr. 4 september 2021 

Marchen startede ellers med en voldsom blæst lørdag nat, diverse pavilloner 

blæste væk, telte måtte tøjres. Men søndag morgen havde vi det bedste vejr, til 

en march på stranden – Blokhus / Løkken. 

I år var 2 stationer styret af spejderne, Jens Bang Divisionsklan havde Kettrup 

og Klanen fra KFUM-spejderne i Saltum, havde igen i år Grønhøj. 

Der blev i år uddelt 50.000,- kr. – et mål vi havde sat os, dette i anledning af 50 

året for marchen. Der blev uddelt donationer til følgende: 

De Grønne Pigespejdere ”Vildænderne” 

Jens Bang Divisionsklan 

KFUM Spejderne I Saltum – Klan ”Søfolket” 

BAGLANDET - Aalborg 



 

 

Marchen kunne kun gennemføres fordi, så mange gav en hånd med, en stor eller 

mindre indsats gjorde at marchen blev gennemført.  

Overskud / regnskab – vi fik et mindre overskud, regnskab vil, når det er 

revideret blive bragt i næste nummer af Gildeposten. Hvis der ikke var tegnet 

annoncer m.m. havde vi ikke overskud.. 

 

Fremtiden  
Containerne er flyttet, dette blev nødvendig grundet omstændighederne – de er 

også tømt, dette med tømningen gik lidt hurtigere end jeg havde opfattet var 

nødvendig. 

Vi har leveret diverse brugbare grill m.m. til spejderne – der er nu forskelligt 

grej til rådighed på Gilde-borgen. Der vil på et tidspunkt blive udarbejdet en 

liste. Der kan nævnes: 

3 stk. grill m gasflasker 

5 stk. plastborde 

2 stk. flagstænger i ALU 

2 stk. store hvide telte ca. 5 x 10 meter 

Beach flag m. Gildelogo 

På gildemestermødet i september, var det beskeden fra de fleste gilder, at der 

ikke mere kunne findes de ”nødvendige” gildebrødre, til at løfte opgaverne, 

samtidig kan vi ikke forvente ikke alle i komiteen fortsætter i 2022. 

Den endelige beslutning omkring Vesterhavsmarchen fremtid, skal ifølge vores 

vedtægter behandles på distriktsgildetinget i maj 2022. 

Komiteen fremsætter til stadsgildetinget forslag om at Vesterhavsmarchen 

nedlægges.  

 

Ad. 6: 

Eventuelt – herunder Økonomisk Koordinering 

Der var indkommet 3 ansøgninger inden fristens udløb. 

 

 

Gilde: 1. 2. 6. 8. 9. 10. 11. 12. Total 

Uganda rejse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DDS Valdemar 

Atterdag 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuuk-spejderne 0 0 1000 1000 0 0 0 2500 4500 

I alt 0 0 1000 1000 0 0 0 2500 4500 

 

I samarbejde med Jesper Hansen, 8. gilde, udarbejder distriktsgildet en henvendelse til 

Landsgildet om at frigive nogle af de penge, der blev omtalt på landsgildetinget – dette efter 

indstilling fra Sct. Georgs gilderne i Aalborg - vedtaget på distriktsgilderådsmødet den 

11.11.2021. 

 

Hanne Thusgaard, 11. gilde. 

Gildet afholder julemarked den 20. november 2021 på Aalborg Kloster. 

Måske sidste gang julemarkedet afholdes i 11. gilde regi – måske kunne det være et 

fællesgilde- 

arrangement? 



 

11. gilde står for det fælles gildearrangement i februar – er der evt. et andet gilde, der vil tage 

over – eller  

vil være med til at arrangere det? 

 

Elsebeth Korsbæk, Gildeborgsforeningen: 

Flere kasser og en sort sæk med tomme/fyldte flasker og dåser er fjernet fra forrum til køkken 

i kælder, da der var fyldt med små fluer i rummet. Er sat i kælderskakt og skal fjernes af 

ejerne snarest. 

Man bedes tage tom emballage med, når Gildeborgen forlades. 

 
Fredslyset-arrangementet finder i år sted i Gildeborgens have torsdag den 25. november 

2021. Der serveres æbleskiver og saftevand. Husk at medbringe en flagermuslygte. 

 

Mødet sluttede ca. kl. 21. Finn Bramsen takkede Bjørn Mathiassen som ordstyrer og ønske 

forsamlingen tak for i aften. 

Vi sluttede aftenen med at synge ”Nu er jord og himmel stille” akkompagneret på klaver af 

Jørgen Bøgh Nielsen, 10. gilde. 

 

11.11.2021 

Eva Lykke Madsen 

referent 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


