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VESTERHAVSMARCH
I år er det 50 år siden den første Vesterhavsmarch blev afholdt på stranden mellem Blokhus og
Løkken. Kom og vær med til at markere jubilæet

SØNDAG DEN 11. juli 2021

Marchen starter kl 9.00 og slutter kl 16.00
I anledning af jubilæet donerer vi i år

50 000 kr
bl a til Baglandet Aalborg, Klan Søfolket Saltum og Jens Bang Klan Aalborg
Der er 5 stationer, der skal bemandes, nemlig

Blokhus – Midtvejs – Kettrup – Grønhøj – Løkken
Vi har brug for din hjælp, både lørdag og søndag. Du kan melde dig til en eller begge dage, og i det
antal timer og på de tidspunkter, som passer dig bedst – men vi har brug for din hjælp.

Du kan melde dig til Vesterhavsmarchkomiteen:
Formand Finn Bramsen – mobil 2072 7759 – mail: f.bramsen@youmail.dk
Kasserer Annie Sperling – mobil 7522 4033 – mail: annie@sperlings.dk
Sekretær Hanne Thusgaard- mobil 6165 9564 – mail: hanne.thusgaard@hotmail.com

eller til Stationslederne:
Løkken – Bent Uggerly – mobil 21613152 – mail bu@uggerly.dk
Grønhøj – Klaus Jensen – mobil 22433034 – mail musse1971cab@gmail.com
Kettrup – Mads Lykke Pedersen – mobil 20232484 – mail janumvej138@gmail.com
Midtvejs – Søren Aagaard Petersen– mobil 2338 4346–mail soren.aagaard@privat.dk
Blokhus – Helge Hoff – mobil 5272 3266 – mailhoff@gvdnet.dk
Blokhus (startkort)–Hanne Thusgaard– mobil 61659564–mail hanne.thusgaard@hotmail.com
Stationerne i Grønhøj og Kettrup styres i år af Klan Søfolket, Saltum og Jens Bang Klan Aalborg.
Med Vesterhavsmarchen er vi, udover at tjene penge til Vesterhavsmarchens hjælpekasse, også med
til at synliggøre Sct Georgs Gilderne.
På Vesterhavskomiteens vegne
Hanne Thusgaard Hansen
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Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
(Foreningen Gildeborgen).

26. maj 2021

Generalforsamling
Torsdag den 20. maj 2021

Til stede gildeledelser:
1. gilde Finn Bramsen
2. gilde Ulla Wæver
5. gilde Bent Uggerly
6. gilde Karen Kjær
7. gilde Flemming Markussen
8. gilde
9. gilde Bente Holmbach
10. gilde Jørgen Bøgh Nielsen
11. gilde Hanne Thusgaard Hansen
12. gilde Hanne Jørgensen
Til stede bestyrelse:
1. gilde Svend Erik Jensen
2. gilde Tove Rahmberg
5. gilde Palle Bjørnstrup
6. gilde Jørgen Orlien
7. gilde Sven Orla Rasmussen
8. gilde Hugo Elmer
9. gilde Elsebeth Korsbæk
10. gilde Jørn Anton Poulsen
11. gilde Hanne Thusgaard Hansen
12. gilde John Pedersen
Derudover deltog revisor Kaj Palsgaard Andersen i generalforsamlingen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Budget 2020 samt forslag til årskontingent
Valg af revisor og suppleant for revisor
Eventuelt
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Valg af dirigent og referent
Niels Voss Hansen valgt som dirigent og Hanne Thusgaard Hansen valgt som referent
Valg af 2 stemmetællere
Elsebeth Korsbæk og Tove Rahmberg valgt som stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Formand Jørn Anton Poulsen fremlagde bestyrelsens beretning, som følger:
Denne generalforsamling var planlagt afvikler den 22. februar 2021, flyttet til 9. marts og
senere den 8. april grundet corona pandemien og kan af samme årsag nu gennemføres i
dag den 20. maj 2021.
Vores opgave er uændret at skabe, drive og opretholde et fælles samlingssted for Sct.
Georgs Gilderne i Aalborg.
Siden sidste generalforsamling har vi holdt 4 bestyrelsesmøder, heraf et online og 5
forretningsudvalgsmøder.
Selv om det sikkert er jer alle bekendt, vil jeg alligevel nævne, at 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. Vær opmærksom på, at der er valg til bestyrelsen i dette år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på 1. bestyrelsesmøde efter valg.
Aktiviteterne i det forgangne år har været mange og jeg kan nævne:
· Udlejning af kælderkøkkenet. En interesseret henvendte sig om at leje køkkenet, og det
var et fristende tilbud, men henset til de gener det ville give for gilderne, valgte vi at takke
nej
· Udlejning af laugstuen. Rotaract henvendte sig for at leje laugstuen til deres møder. Vores
pris på 500 kr. pr. møde var for høj, så det blev ikke til noget.
· Renovering af Pavillonen. Ved hjælp fra Tech College og ejendomsudvalget blev der lavet
nyt tag og sider, udskiftning af mørnet træværk og opretning af tagkonstruktion. Da John så
afsluttede det hele med en gang maling og Vesterhavsmarchen lånte deres 2 gas grill ud til
os, var alle muligheder for sommeraktiviteter tilstede.
· Fundamentet på Gildeborgen er malet på garantien.
· Gennemgang af Rukolåsesystemet, således at den nøgle der er udleveret til
nøglepersoner passer til alle låse.
· Måger på taget. En række naboer har klaget over måger på Gildeborgens tag, hvilket var
til støjgene fra tidligt om morgenen til sent på aftenen. Primært i perioden med unger er
måger både aggressive og tyvagtige. Sagen blev løst ved kommunens mellemkomst, og
denne aftale kører også i år.
· Driftudvalget har opsat brandslukkere og brandtæpper. Når jeg nu er ved driftsudvalget vil
jeg også nævne, at der er udarbejdet en ny brugervejledning for brug af Gildeborgen,
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Skabe og skuffer er markeret med hvor servicen skal stå, ja, om det så er støvsuger skabet
er det også færdigt.
· Ejendomsudvalget har fået installeret ny varmeveksler, så der igen er varm vand, og selv
gildeborgens tagrender og kloak er blevet renset. Den opmærksomme gildebror vil også se
at hovedtrappen er renoveret og indkørsel og kantsten ved øst indkørslen er rettet op.
· Sidst, men absolut ikke mindst, er lyset i daglig- og spisestuen renoveret således at det er
muligt at dæmpe lyset og kun tænde/slukke et sted. Natlyset i vinduerne passer sig selv,
idet det tænder og slukker automatisk. Der er opsat et kamera på vestgavlen for at
overvåge vores renovationsplads. Alt sammen ved 7. gildes indsats, så tusind tak for det.
Omkring driften har der været et stort arbejde med at tilpasse rengøring efter aktiviteter,
således at vi ikke køber mere rengøring end der er behov for. Det er lykkede rigtig fint. En
ny aftale om snerydning er også blevet aftalt, det det har fungeret perfekt i denne vinter
Trappeliftudvalget er rigtig langt med målet om at etablere en lift, og denne sag kommer vi
tilbage til, da den er et punkt her på generalforsamlingen. Som det ser ud kan
generalforsamlingen ikke beslutte om vi vil have en lift. Arbejdet er færdigt, men da gilderne
skal have tid til at drøfte sagen, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den
5. august 2021 med det ene punkt på dagsordenen.
Sidst vil jeg takke bestyrelsen, incl. vores eksterne medlemmer af ejendomsudvalget
Flemming Markussen, Henrik Larsen, for et meget engageret arbejde i både 2019 og 2020,
sangerlauget for et smukt juletræ, som primært vores lejere nød godt af og historisk
samling for de gode minder på opslagstavlerne.
Bestyrelsens beretning blev herefter overgivet til debat.
Der var flere tilkendegivelser omkring trappeliften. Flere gilder havde drøftet projektet og
taget stilling.
Beretningen blev herefter godkendt
Regnskab til godkendelse
Svend Erik Jensen fremlagde det reviderede foreningsregnskab for 2020. Der var
budgetteret med et underskud på 23 500 kr, men resultatet blev et overskud på 62.938,81
kr, hvilket bl.a. skyldes besparelser på rengøring og at udgiften til renovering af pavillonen
blev noget mindre en budgetteret.
Regnskabet for 2020 godkendt
Indkomne forslag
Forslag 1
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægternes § 1.1
Nuværende ordlyd: Foreningens navn er Sct Georgs Gilderne i Aalborg, der ejer
Gildeborgen, Rafns Alle, 9000 Aalborg
Ændres til: Foreningens navn er Sct Georgs Gilderne i Aalborg (i daglig tale kaldet
Foreningen Gildeborgen), der ejer Gildeborgen, Rafns Alle, 9000 Aalborg
Begrundelse: navnet har i visse situationer givet problemer i kommunikationen til
foreningen/distriktsgildet. Da en ændring af navnet til Foreningen Gildeborgen vil medføre
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ændringer i CVR-registret og en større udgift til tinglysning på vores lån, er ovenstående
løsning valgt på anbefaling fra revisor Kaj Palsgaard Andersen.
Forslaget vedtaget. Sekretæren tilretter foreningens vedtægter med den nye formulering.
Forslag 2
1., 5. og 7. gilde foreslår ændring af vedtægternes §3.2
Nuværende ordlyd: nedlæggelse af et medlemsgilde medfører udmeldelse af foreningen.
Forslag til ny ordlyd: nedlæggelse af et medlemsgilde medfører udmeldelse af foreningen. I
tilfælde af sammenlægning af gilder, fortsætter de valgte bestyrelsesmedlemmer
valgperioden ud.
Begrundelse: Ændringen giver bestyrelsen arbejdsro og tid til at fordele arbejdsopgaverne
på en ny måde, og eventuelt tilknytte personer med særlige kompetencer til
bestyrelsesarbejdet.
Forslaget er fremsat 27. januar 2021. If vedtægterne skulle det have været fremsat senest
den 15. januar 2021. Der var enighed om at forslaget kan behandles på
generalforsamlingen.
Hugo Elmer ønskede en tilkendegivelse fra 1., 5. og 7. gilde, hvornår de påtænker
sammenlægningen af de 3 gilder.
Det skal behandles på de 3 gilders Gildeting, og hvis det vedtages, skal der indkaldes til et
stiftende gildeting, så der kan endnu ikke sættes en dato på.
Forslaget vedtaget. Sekretæren tilretter foreningens vedtægter.
Forslag 3
Projekt trappelift. Palle Bjørnstrup orienterede om trappeliftudvalgets arbejde.
Trappeliftudvalget har arbejdet med 3 løsningsforslag:
Forslag 1 – lodretløfter ved siden af fortrappen. Dette forslag viste sig ikke gennemførligt
pga tekniske problemer.
Forslag 2 – trappelift monteret på væg ved trappe. Dette forslag er gennemførligt.
Platformen klappes op mod væggen, når den ikke er i brug. Mindre krævende installation.
Platformen er ikke bredere end det er muligt for 1 person at gå op ad trappen samtidig. Pris
91 681 kr
Forslag 3 – etablering af lodretløfter på mur ud mod haven, så adgang kan foregå via
etablering af dør i venstre hjørne af hallen. Trappe til 1. sal flyttes, så den starter langs
halvvæg. Et mere omfattende forslag. Prisoverslag 181 000 kr
Der er pr 15. februar 2021 fremsendt ansøgning om byggetilladelse til projekt 2 til By- og
Landskabsforeningen. Projektet er fuldt finansieret. De kommunale bevillinger kræver, at
projektet skal være gennemført i 2021
Forslaget kom ikke til afstemning. De enkelte gilder skal have lejlighed til at drøfte
udvalgets konklusioner.
Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 5. august 2021 med projekt
trappelift som eneste punkt.
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Budget 2021 samt forslag til årskontingent
Svend Erik Jensen gennemgik oplægget til budget. Budgettet er udarbejdet med
udgangspunkt i, at vi er 180 gildebrødre, og hver gildebror betaler et årligt kontingent på
460 kr. Der er budgetteret med et underskud på 15000 kr, hvilket bl a skyldes, at der er
budgetterer med 50 000 kr til den fælles vedligeholdelsesplan.
Budgettet herefter godkendt med et uændret årskontingent på 460 kr.pr medlem.
Valg af revisor og suppleant for revisor
Kaj Palsgaard Andersen valgt som revisor og Bo Essenbæk valgt som suppleant for
revisor.
Eventuelt
Finn Bramsen: problem, at der ikke må reguleres på radiatortermostaterne i Gildeborgen.
Det er en misforståelse. Der må gerne reguleres. Man skal bare sørge for, at termostaterne
står på 2-2½, når man forlader Gildeborgen. Fremgår af brugervejledningen, som er optrykt
i Gildeposten dec 20/jan 21 og ophængt i Gildeborgen. Kommer også med i den nye
udgave af regnbuebogen.
Flemming Markussen – foreslog, at radiatorerne udskiftes, og at der installeres
termostatautomatik.
Elsebeth Korsbæk – det er kun reservationer af Gildeborgen, der registreres i
reservationskalenderen. Af hensyn til rengøringsplanlægningen, så husk at slette
reservationer, der ikke effektueres.
Jørn Anton Poulsen – har 17. maj 2021 fået en henvendelse fra vores lejer BPI A/S om køb
af Gildeborgen. Jørn har meddelt lejer, at vi pt ikke har planer om salg.
Svend Erik Jensen – ville høre stemningen for at købe investeringsbeviser for 200.000 kr.
af foreningens likvide kapital, som pt er på ca 400.000 kr. Der var kun positive
tilkendegivelser for investeringen.
Jørn takkede for god ro og orden og rettede en særlig tak til dirigent Niels Voss Hansen og
revisor Kaj Palsgaard Andersen.

Hanne Thusgaard Hansen

Niels Voss Hansen

Referent

Dirigent
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Nyt fra gilderne

2. Gilde
Så skete det endelig kunne vi mødes, det var til en let frokost inde i byen (det skulle fejres,
at der nu endelig er lukket op).
Det var dejligt igen at kunne være sammen, snakken gik, alle var glade for at se hinanden,
det var så optakten til et forhåbentlig godt gildearbejde.
Vi afholder vores fødselsdagsgildehal den 12. juni.
Jeg håber for alle i Aalborg gilderne at de må få et godt gildearbejde uden restriktioner
Ulla Væver gildemester

6. Gilde
Mandag den 18. januar 2021 havde Jørgen Orlien 50-års gildejubilæum. På hans bopæl
mødte fire fra gildeledelsen op med morgenbrød, flag, sang samt for at overrække ham
gildets gave. Endvidere havde de lykønskninger med fra såvel Landsgildet som
Distriktsgildet. Senere kom andre gildebrødre fra 6. Gilde med gaver og lykønskninger. På
mail fik han ligeledes mange lykønskninger. Trods corona-restriktioner blev det en god og
minderig dag, som han sagde, ”ikke vil gå i glemmebogen”. Han nævnte, blandt andet: ”At
have været i gildebevægelsen i disse mange år, for ham, sammen med Bente, havde været
meget berigende med mange gode opgaver og oplevelser”.
På grund af corona-restriktioner blev selve overrækkelsen af
50 års nålen og den efterfølgende fejring af Jørgen udskudt
til at forsamlingsforbudet blev ændret fra 5 til 25 personer.
Fredag den 7. maj blev så dagen, som samtidig var Sct.
Georgs Gildehal og vor fødselsdagsgildehal (69 år).
I gildehallen omtalte GM Karen Kjær de mange hverv,
Jørgen gennem tiden har haft og takkede ham for den
indsats, han havde gjort gennem årene både på landsplan,
distriktsplan og lokalt gildeplan. Efter at have modtaget 50
års-nålen havde Jørgen bedt om at få sunget ”Dagen i dag
er din min ven” skrevet af Anna Thorstein. I sin gildemestertale omtalte GM Karen Kjær
begrebet MOD – det at havde mod til at gøre de rigtige ting på det rette tidspunkt.
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Vi hørte Sct. Georgs Budskabet og vi fornyede vort gildeløfte. Ved eftergildehallen var Mie
Holmsberg bordleder og Ingrid By holdt
fødselsdagstalen. Jørgen blev fejret af grupperne
med taler og gaver. Jørgen kvitterede med at takke
alle for de mange gode tilkendegivelser han havde
modtaget. Han omtalte sin optagelse i 10. Gilde
samt hvorledes det var at blive optaget i et gilde,
som havde en dynamisk GM Kirsten Hector
Knudsen. Han citerede følgende fra Gildeposten
februar nummer 1971: ”10. Gilde mødte det nye år
med et hårdt program til nytårsgildehallen den 18.
januar. Gildehallen indledtes med 5 overførelser: Elan Galaly fra 6. Odense, Inger og Frank
Lassen, fra Skive-gildet og Ingelise og Flemming Nielsen fra 3. Helsingør. Dernæst havde 3
gamle spejdere ønsket optagelse i gildet: Anne-Grete Overgaard, Leo Nielsen og Jørgen
Orlien og endelig blev Ulla og Sonni Petersen optaget i væbnernes kreds.”
Stadsgildemesteren Olaf Hansen bød velkommen til alle de nye, de overførte og de nye
væbnere og spurgte: ”Hvornår deler det sidst ankomne gilde sig igen? Det må I snart være
nødt til hvis, I vedbliver at få så mange nye som nu”: Det skal nævnes, at 10. Gilde var
startet den 22. august 1970 med 23 medlemmer og i løbet af 5 måneder var oppe på 31
medlemmer. Da 10 Gilde delte sig den 26. oktober 1977 havde det 55 medlemmer hvoraf
de 19 gik over i det nye 12. gilde. Efter at have omtalt andre episoder fra sin første gildetid
– Vesterhavsmarchen i 1972, General Assembly i 1975 og Landsgildetinget i 1977 samt
engagementet i døve- og døveblindehjemmet i 1977 takkede han endnu en gang for alle de
mange gode ord som fulgte med gaverne. Han bad herefter om at synge den sang der var
skrevet af Else Vendelbo Jensen, 10. Gilde, til aftenarrangementet i forbindelse med
Landsgildetinget i 1977 hvor omkvædet lyder: ”For træffer du på Aalborgenserne ”

8. Gildes fødselsdagsmøde fredag den 14. maj

De 14 tilmeldte gildebrødre mødtes kl. 10.00 i pavillonen til morgenkaffe/te med
rundstykker, og i dagens anledning en bitter.
Det var dejligt at ses igen efter den lange pause, og snakken gik livligt. Programmet var
egentlig bare at ses igen og få møderne i gang igen.
Vi sluttede af med et stjerneskud øl og vand og selvfølgelig afsyngning af nu er jord og
himmel stille.
Vi havde en rigtig dejlig formiddag, og ser frem til at få vore møder helt i gang igen.
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9. Gilde
Den 12. maj
afholdt vi Sct.
Georgs Gildehal i
Gildeborgen.
Heldigvis må vi
nu være op til 25
personer til et
indendørs
arrangement.
GM. Anny
Den nye ledelse
Bramsen bød alle
hjertelig
velkommen efter den lange coronapause. Der var to
Den nye gildemester
jubilæer der lidt forsinket blev fejret: Jytta Graaes 40-års
jubilæum og Kirsten Hansens 25-års jubilæum. Anny
sagde nogle pæne ord til jubilarerne. Kansler Hanne Høyer læste Sct. Georgs budskabet
op. Derefter bekræftede vi vort gildeløfte og Anny overdrog hvervet som ny gildemester til
Bente Holmbach, som derefter fortsatte gildehallen med en flot tiltrædelsestale. Hun
udnævnte de nye herolder: Kirsten Hansen til stavherold og Jette Heidemann til flagherold.

De 2 jubilarer og Hanne Groth

Bobler og frugt

Jytta Møller Graae, 40-års
jubilar og Kirsten Hansen, 25års jubilar

Gildehallen blev holdt om eftermiddagen, da vi ved udsendelsen af indbydelsen ikke vidste,
om vi måtte være så mange inde i Gildeborgen. Heldigvis blev det i mellemtiden ændret.
Vi havde en rigtig hyggelig eftergildehal, hvor der blev holdt taler og delt blomster og gaver
ud til jubilarerne.
Snakken gik livligt. Vi havde jo ikke set hinanden i lang tid, så der var meget der skulle
berettes.
Næste arrangement i 9. Gilde er torsdag den 10/6.
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10. Gilde
Gildeudflugt til Hirtshals.
Lørdag, den 29. maj var vi på udflugt til Hirtshals.
Vi startede fra Gildeborgen, hvorfra vi kørte i bus ad små veje som
førte os gennem udkanten af Store Vildmose, hvor Bjørn fortalte om
tørvegravningen i mosen.
Herefter gik turen videre nordpå, mens Leo Kjær undervejs fortalte
om sin families tilknytning til områderne omkring Manna, Vrensted og
Hirtshals. Leo K. kan føre sin familie tilbage til 1820’erne. Det var en
meget spændende at høre. Tak for det Leo.
Mens vi kørte forbi Børglum Kloster, fortalte Annie lidt om Børglums
historie.
Kort før Hirtshals stoppede bussen på Tornby Bjerg, hvor der var en rigtig flot udsigt over
de gule og grønne marker i det nordlige Vendsyssel. Så bliver Danmark ikke kønnere.
Herefter gik turen igen ad snørklede små veje til
Hirtshals Fyr, hvor vi havde en lille kaffepause. Her
fortalte en frivillig
ved Hirtshals Fyr
om fyrets historie.
Herfra gik turen til
Tversted, hvor vi
på en lille
restaurant fik
serveret et velsmagende stjerneskud.
Hjemturen til Aalborg kørte vi igen ad små biveje i det forårsgrønne og -gule landskab.
Tak til arrangørerne for en
rigtig dejlig forårstur. Og
vejret, ja det var fantastisk.
Også tak til
”servicemedarbejderne”,
som under turen sørgede for
at ingen blev dehydreret.
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Ladywalk 2021
Mandag, den 31. maj.
Sct. Georgs Gildernes DAMER deltog i Ladywalk i Øster Ådal.

Klar til 5 km Ladywalk

Midtvejs pause
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Nekrolog: Arne Andersen, 5. Gilde
I 5. gilde har vi mistet en god og trofast gildebror. Arne Andersen sov stille ind den 7. maj
2021 efter længere tids sygdom. Arne var aktiv gildebror - så længe kræfterne rakte. Han
blev 92 år.
Vi mindes Arne som en person, der var parat til at yde en indsats for gildebevægelsen.
Arne blev optaget som medlem af 4. Gilde den 10.04.1979. Han var gildemester fra 1988 til
1990 og igen fra 1991 til 1992. Arne var udmeldt en kort periode, inden han blev
genoptaget i 5. gilde i 1995. Han skulle have fejret sit 40-års jubilæum den 10.12.2020 - et
jubilæum Arne så meget frem til. Pga coronaen nåede vi ikke at fejre Arnes jubilæum i
gildet. Arne blev optaget som væbner den 15.09.1980.
Da 4. og 5. gilde slog sig sammen, udførte Arne et stort arbejde sammen med Ernst Ancher
med at sortere alt i 4. gildes arkiv, så det relevante materiale blev bevaret for eftertiden.
Arne var meget glad for at komme i Sangerlauget, hvor han havde sin faste plads lige inden
for døren i dagligstuen.
Han var med til at starte lydavisen, så svagtseende kunne høre nyhederne. I mange år var
han med til at indtale denne. Han var ligeledes redaktør af Gildeposten gennem flere år.
Arne vil blive savnet i 5. Gilde, hvor han deltog trofast i gildets arrangementer, og tankerne
går til familien i den svære stund.
Ved begravelsen i Nørresundby Kirke deltog gildebrødrene i en smuk begravelse. Fanen
fra 5. Gilde var repræsenteret. Præsten holdt en meget nærværende tale om Arnes liv,
fortalt som "Bogen om Arnes liv"
Æret være Arnes minde
Bjarne Nielsen
Kansler - 5. gilde
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Mindeord: Anne Lise Østergaard
Vi har erfaret fra annonce i Nordjyske, at Anne Lise Østgaard stille er sovet ind i hjemmet
den 23. maj 2021.
Anne Lise blev optaget i 2. Gilde den 10. januar 1961 og var med til at stifte 9. Gilde den 5.
marts 1964.
I tiden fra 1968-70 var hun gildemester og fra 1973-76 var hun den første kvindelige
stadsgildemester i Aalborg. Hun var en af hovedkræfterne bag idé og gennemførelse af
Pinsemarkederne i Aalborg i årene 1971-76.
I oktober 2020 fyldte Anne Lise 95 år og 10. januar 2021 nåede hun at få tildelt 60 års nål
og hilsen fra Landsgildet og Aalborg Distriktsgilde samt fra 9. Gilde. De sidste 25 år har
Anne Lise ikke været aktiv i 9. Gilde, så der er ikke så mange tilbage, der kan huske Anne
Lise.
Men hendes navn huskes i gildet, fordi hun skrev en fantastik, sang til indvielsen af 9. Gilde
og den synges flittigt og med stor glæde.
Vi var piger på vandring i sol og vind,
lad os mindes dage, som svandt,
der var fryd og glæde for ingenting
spejderlegen os sammen bandt.
Mon da helt du forstod, at en skønne dag
på vandring ad livets vej
din fod skulle gå i spor, der lå bag
spejdertidens lyse leg.
Vi blev kvinder og mødtes i Gildets hal,
her hvor løftet sammen os bandt.
Det os bød at følge et evigt kald
til at skelne al løgn fra sandt.
Med dig selv skal du arbejde til den dag,
du føler det bedste gror.
Først når egoisme helt er lagt bag,
er du på det rette spor.
Vi en broderskabskæde da lægge vil
helt på tværs af grænser på jord.
Den skal lutres af glød fra venskabs ild,
ikke sprænges af tomme ord.
Der skal kæmpes, men ikke med ild og sværd.
Kun rustet i sjæl og ånd
kan vi finde livets evige værd,
lad os søge hånd i hånd.
Æret være Anne Lises minde.
På vegne af 9. gilde
Elsebeth Korsbæk
Skatmester
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Medlemsrapport
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
pr. 31. 05.2021
Adresse rettelse:
Kirsten og Jørgen Tolstrup Sørensen
Akvavitvej 27, 8 etage, lejlighed 6, 9000 Aalborg
Ny adresse:
Ingrid Strandsbjerg Kristensen
Skelagervej 77, 1 etage mf., 9000 Aalborg
tlf. 20278979
Dødsfald
5. gilde
Arne Andersen
7. maj 2021
9. gilde
Anne Lise Ravnholt Østgaard
23. maj 2021
Ny e-mailadresse
10. gilde
Jytte Højmark
dukkehus@gmail.com
Bjørn Mathiasen
bjomat1957@gmail.com
Rettelse e-mailadresse
10. gilde
Leif Erik Nielsen
nielsen.le@gmail.com
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Fødselsdage i juni 2021
Dato:
Gilde:
01. Jørgen Tolstrup Sørensen
6.
01. Ulla Væver
2.
01. Jørn Anthon Poulsen
10.
02. Birgit Møller Nielsen
11.
05. Bodil Lillienskjold
9.
07. Minna Krægpøth
12.
08. Herluf Christensen
12.
09. Jytte Egebo
6.
12. Ditte Johnsen
2.
12. Verner Kjærsgaard, 85 år
10.
13. Elly Mogensen
1
19. Kirsten Bøgh Nielsen
10.
21. Jørgen Bøgh Nielsen, 85 år
10.
24. Lis Andersen
10.
26. Marie-Louise Behrens Larsen
11.
28. Else Wedege
2.
30. Mogens L. Danielsen
1.

Fødselsdage i juli 2020
Dato:
Gilde:
04. Hanne Thusgaard Hansen
11.
05. Ellen Høyer
11.
09. Hans-Jørgen Ottosen
1.
11. Bodil Benedicte Bredahl
11.
12. Annette Ankeraa
10.
14. Hanne Scheving
9.
17. René Nilles, 75 år
7.
18. Bente Hammer Thomsen
6.
19. Judy Winneche Nielsen
12.
22. Elsa Berglund Simonsen, 80 år
9.
23. Bente Guldfelt
9.
23. Henning Ottosen
7.

Fødselsdage i august 2021
Dato:
Gilde:
04. Jette Hummel Heidemann
9.
06. Karen Kjær
6.
11. Jørgen Abel Jensen
7.
11. Bjarne Adamsen, 85 år
6.
12. Henning Toftild
8.
14. Leo Kjær Nielsen, 85 år
10.
15. Karen Moritz, 108 år!
2.
15. Lena Kühn Larsen
6.
15. Richardt Bjørno
7.
16. Hans Jørn Husum
1.
16. Martin Lykkegaard
8.
17. Per Bluhme Larsen, 75 år
5.
27. Kirsten Tolstrup Sørensen, 90 år 6.
28. Eddy Jensen
2.
29. Dorte Lietzen
9.

Jubilæum
9. juni Rita Koch, 2. Gilde:
40 år
25. juni Mogens Danielsen, 1. Gilde:
50 år

Arrangementer i august:
9. august: Buderup Ødekirke
18. august: Kryddersnapseaften i
Urtehaven 19.00 – 21.00

Til lykke til alle fødselarer og jubilarer

Rigtig god sommer til alle gildebrødre
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Distriktsgildeledelsen
Distriktsgildemester:
Flemming Hansen,
Tlf.: 4062 135
e-mail: flemming@hansen.li
Distriktsgildeskatmester:
Klaus Cordes
Tlf.: 2164 0762
e-mail: k-cordes@stofanet.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
Tlf.: 5124 3784.
e-mail: janne@vosshansen.dk
Distriktets webmaster:
Martin Lykkegaard
Tlf.: 5124 3944
e-mail: martin.lykkegaard@mail.dk

Distriktets hjemmeside:
www.sct-georg-aalborg.dk

Gildebrødre i Aalborg
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Deadline for næste Gildepost nr. 4, 2021:
28. august 2021
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