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Helle Bak Andreasen - Åbningstale 

 

Vesterhavsmarch 11/7 kl. 09.00 – sti 40 

Som Formand for vores Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalg er det mig en stor glæde at 

byde velkommen til Jammerbugt Kommune - velkommen til dejlige Blokhus. 

En traditionsrig dag skal til at tage sin start – et 50 års jubilæum skal til at tage sin start – 

og kan man ønske sig skønnere omgivelser? 

Vi er omgivet af en fantastisk natur – og sikkert omgivet af familie eller venner. 

For når vi alle tænker et jubilæum – en tradition – ja så er det jo minder man forbinder 

hermed. For mange af Jer er det en årlig tradition – for andre måske lidt tilfældigt, om man 

når den årlige Vesterhavsmarch eller ej.  

Og i år ER da speciel – speciel fordi ildsjæle gennem 50 år har arrangeret denne march 

fuldstændig uegennyttig. -Det er overhovedet ikke for egen vindings skyld – men kun for at 

glæde andre. Glæden ved marchen – men også en glæde ved at det overskud der hvert år 

bliver udloddet til ene gode projekter, hvor donationen netop gør en forskel. 

Så i dag kan vi sige at vi gør noget godt for os selv med en god vandre tur,- men der ligger 

jo også lidt dybere tanker bag – at donationerne gør en forskel blandt vores børn og unge, 

er i hvert fald for mig et godt formål. 

TAK til alle der gennem årtier har løftet denne opgave. Der er et hav af administrative 

opgaver – og naturligvis de praktiske der skal løses og her skal vi jo igen huske at INTET 

kommer af sig selv – så tak og I skal vide at I er værdsatte. 

Vi har været igennem 1 ½ års Corona-pandemi og den periode er der ikke ret meget 
positivt at sige om. Dog har pandemien givet os den nye folkesport at vandre – gerne i 
naturskønne omgivelser, og det er netop hvad vi skal i dag. En gåtur langs vores 
fantastiske vestkyst. Så med den fase vi nu er i med Coronaen, hvor vi forhåbentlig er på 
vej tilbage til vores normale liv, så synes jeg Vesterhavsmarchen i år også skal være en 
festlig markering af gåturenes succes og noget af det der har bragt os sammen i en svær 
tid. Når der så samtidig samles ind til et godt formål, så kan det jo netop ikke blive bedre. 
Når det at vandre har fået så stor succes, så tror jeg det skyldes flere parametre. Det giver 
velvære for både krop og sind. Jeg tror vi alle har prøvet, hvordan man efter en gåtur har 
fået styr på nogle af de sager der nager, eller du har fået den gode snak med veninden, 
som du ellers ikke lige ville have fået. Vi oplever også, at der er opstået mange gå-
fællesskaber rundt omkring.  
Så det med at gå kan altså noget og det håber jeg også I oplever i dag – igen samtidig 
med at dagen jo netop ikke stopper i dag – men at den lever videre gennem donationerne 
som jo gerne skal understøtte andre gode tiltag og formål. 
 
I Jammerbugt Kommune er vi velsignet med den mest fantastiske natur. Vi har skønne 
fjordområder, kilometervis af skove og en vestkyst, der både kan være rolig og fredfyldt, 
men også vise tænder. De fantastiske rammer skal vi udnytte, så derfor glæder det mig 
også, at den kommende Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik i Jammerbugt Kommune, 
som forhåbentlig vedtages her til august, at den har et tema, der hedder ”Naturen som  
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aktiv”. Med det tema vil vi arbejde for at skabe endnu bedre rammer for at få gode 
naturoplevelser uanset om du er til fods, på cykel, til hest eller noget helt fjerde. 
 

Så en Vesterhavsmarch er ikke bare en gåtur – nej det er en tradition med dybe rødder og 

dem vil vi hylde i dag. Vi har nemlig så godt af traditioner – de binder os sammen – 

akkurat som eks. en gåtur binder os sammen. Så tak at vi kan få den oplevelse med på 

vores livspalette. 

Afslutningsvis skal der fra Jammerbugt Kommunes side lyde en stor tak til Alle der er mødt 

op i Blokhus i dag. Nyd den fine natur langs Vesterhavet, men tag Jer også tid til at nyde 

baglandet – for vi har faktisk SÅ meget at byde på overalt i vores alsidige kommune. 

Men der skal lyde en endnu større tak til Sct. Georgsgilderne for det kæmpe arbejde I år 

efter år ligger i marchen. Tak til alle sponsorer der bakker op, ja tak til Alle der gør dagen 

mulig. Uden Jer intet jubilæum, ingen tradition – ja ingen minderig dag til glæde for os. 

Med ønsket om en rigtig god tur til os Alle synes jeg det er på sin plads i et jubilæumsår at 

råbe et længe leve for Vesterhavsmarchen– og i det længe leve en dyb tak til Alle 

involverede. 

Hjerteligt tillykke med det flotte jubilæum og Vesterhavsmarchen længe leve. 

God march til Alle. 
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Aalborg, den 20. august 2021 

 

 

 

Andespillet er et afsluttet kapitel 

Den 19. august 2021 blev 1., 5. og 7. gilde til det nye 1. gilde på et gildeting. 

Da det er et nyt 1. gilde, har vi efterladt alle gamle traditioner og arrangementer. 

Det vil sige, at vi også har efterladt andespillet. 

Andespillet har gennem mange år været afholdt af 7. gilde, de senere år sammen med 12. 

gilde. 

Det er andespillet, der har givet penge til bl.a. Gildeborgens forskønnelse. 

Vi vil hermed gerne sige tak til alle deltagere gennem årene, og tak til 12. gilde for 

samarbejdet, det har været uvurderligt. 

Med gildehilsen 

Tidligere 7. gilde 
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Åben sommergildehal i Buderup Ødekirke. 

Ca 50 gildebrødre var mødt op til åben 

sommergildehal i Buderup Ødekirke mandag den 9. 

august. 

Den nye stadsgildemester Finn Bramsen bød 

velkommen og holdt sin første gildemestertale. 5 

min.’s Sct. Georg blev afholdt af Ulla Væver. 

Det var dejligt atter at kunne mødes til gildehal i 
Ødekirken.  

Gildehallen var ledsaget af dejlig musik på harmonika ved Else Øgendahl Schmidt & Niels 
Jørn Østergård. 
Efter gildehallen kørte vi til spillemandsmuset i 

Skørping, hvor vi kunne sidde og spise vores 

medbragte mad. 

Det blev en rigtig dejlig eftergildehal, hvor der 

efter indtagelsen af den medbragte mad blev 

sunget mange dejlige danske sange - igen 

ledsaget af harmonikamusik. 

Heldigvis artede vejret sig - ingen regn - men en 

dejlig stille og lun augustaften. 
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Nyt fra gilderne 
 
 

Orientering fra det "nye" 1. Gilde 

Nu er vi 8 gilder i Aalborg Stadsgilde. 

Efter et langt tilløb på omtrent to år siden første sondering, holdt det ”nye” gilde den 19. 

august stiftende gildeting. 32 gildebrødre ud af 35 fra 1., 5. og 7. gilder deltog og 

bekræftede enstemmigt sammenslutningen af de tre gilder. Kun tre brødre var 

fraværende. De tre gilder havde tidligere i år hver for sig holdt gildeting med afstemning 

om sammensmeltningen således at ingen af gilderne nedlægges. De sammenlægges. 

Fusionen videreføres med navnet 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg. Den nye gildeledelse 

består af: 

gildemester Svend Erik Jensen, gildekansler Bjarne Nielsen og skatmester Kurt Keldorff. 

Der er indsættelsesgildehal tirsdag, den 21, september kl. 18.30. 

Selv om gildet med 35 brødre fylder godt op i gildehallen, er gæster velkommen. 

Tilmelding og aftale om betaling træffes med gildeskatmester Kurt Keldorff, tlf. 2227 3790. 

Svend Erik Jensen, GM 

 
 

6. Gildes friluftsgildehal 

Den 14. juni mødtes 19 gildebrødre og en enkelt ledsager til friluftsgildehal på Lilletoften 4, 

et sted hvor sikkert mange har minder fra. 

Vejret var ikke ret godt så vi måtte desværre sidde indendørs. Vi havde haft gilde møder 

og gruppe møder, så det var ikke første gang vi mødtes efter nedlukningen, men alle var 

fornøjede over at mødes igen 

Karen holdt en dejlig gildemestertale hvor hun snakkede om vores natur, hvordan hele 

verden i mange år havde mishandlet den, og nu skal vi betale regningen og lave vores 

vaner om. Da vi som børn var spejdere, kunne vi ikke drømme om ikke at passe på 

naturen. 

Margit talte i sin 5 min Sct. Georg om det bedste og det værste under Coronaen, hvordan 

nedlukningen har påvirket vores liv både i positiv og negativ retning 

Vi sad gruppevis men havde ikke selv mad med. Den arrangerende gruppe havde købt 

sandwich til alle og kage til kaffen.  

Derefter aflagde grupperne hver især beretning om deres aktiviteter i årets løb, vi sang ” 

Nu er jord og himmel stille” sagde god sommer til hinanden og gik fornøjede hjem efter en 

dejlig aften. 

 



7 
 

8. Gilde  
 
Gildemesterskifte gildeting.  
 
I overgangsfasen til normale tider efter Covid-19 holdt vi et forsinket gildemesterskifte 
onsdag den 9. juni.  

Normalt sker det på vores Sct. Georgs 
gildehal. Dette skulle i år have været den 
23. april men, som så meget andet i disse 
tider, måtte det udskydes til netop den 9. 
juni.  
Gildebrødrene kom ind i gildehallen til 
tonerne fra sangen Yesterday, valgt af 
afgående gildemester, Jesper Hansen, 
som startede i højsædet med en velkomst 
til glædeligt fuldtalligt (-1) fremmødte. 19 
gildebrødre. 

Første handling var at lykønske 10 års jubilaren 
kansler, Søren Egholm med nål og pæne ord. 
Derefter førte han os på sikker vis igennem 
ritualet. Jesper takkede såvel sideposter som 
herolder for et godt samarbejde i sine 2 år på 
posten. Så overdrog han kæde og hammer til sin 
efterfølger, Gert Larsen. 
Eftergildehallen blev ledet af Helge Hoff og der 

blev serveret fantastisk smørrebrød fra Meny, 

Saltum.  

Jette Hoff var en uundværlig ansvarlig for servering 

og køkkentjans. 

Ardy Graversen bød på snaps til maden i anledning 

af hans 60 års dag i april. 

Efter maden var der hygge og kaffe indtil vi sang af 

ved 22. tiden.  
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8. Gilde 

12. august, afholdt vi friluftsgildehal i Stendalshytten i Rebild. 

Vores nye gildemester, Gerd Larsen bød velkommen til gildehallen, som afholdtes på 

hyttens bålplads. 

Gildehallen åbnedes og Gerd talte ud fra gildeloven, om have respekt for andre, at 

acceptere andres meninger og have forståelse herfor, og ud fra egen erfaring at møde 

andre med et smil og have empati.   

Herefter læste Michael Jensen gildeloven.  

Ove Samson holdt 5 min. Sct. Georg: Han fortalte om sin start som spejder i 1947, 

ulveunge og senere storspejder i Jens Bang Trop, med mange gode oplevelser.  

Inden gildehallen lukkede, oplyste Søren Ågård, at stadsgildet havde meddelt at 8. Gilde 

stod for tur til at finde en skatmester eller herold.  

Eftergildehallen foregik indendørs i en hyggelig og god atmosfære. 

Vi sluttede aftenen med: Nu er jord og himmel stille. 
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9. Gilde 

 

På en meget smuk sommerdag med højt flot solskin 

og fuglefløjt mødtes 9. gildes piger for at ønske 

hinanden en god sommer. 

Stemningen var let og dejlig og alle hyggede sig. 

Første gruppe havde i Gildeborgens pergola sørget 

for et fint kaffe-/tebord med diverse tilbehør. Vi sang 

tre danske sommersange, og ellers var ordet helt 

frit. Det blev sent før vi fik afsluttet formiddagen. 
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9. Gilde 
 

Tirsdag den 17. august tog 12 forventningsfulde piger fra 9. gilde på en 2 dages tur til 

Rebild/Skørping området med overnatning på Rold Storkro. Vi kørte i privatbiler og mødtes 

kl. 14 på Rebildcentret til kaffe med hjemmebag. En af centrets guider førte os rundt i 

udstillingen om Den kolde Krig og orienterede om Regan Vest.  Det var interessant og 

spændende at se de udstillede miljøer, og vi ser frem 

til at besøge koldkrigsbunkeren, når den åbner for 

offentligheden næste år. Efter en kort tur i Thingbæk 

kalkminer varmede vi os i solen på centrets terrasse, 

inden turen gik videre til Rold Storkro. 

Efter indkvarteringen blev der serveret en 

velkomstdrink i foyeren, hvor yderligere 4 gilde- piger 

sluttede sig til os, de ville gerne deltage i middagen, 

hvilket vi var meget glade for. Vi havde vores eget lokale, hvor der blev serveret en yderst 

velsmagende 3-retters menu med tilpassede vine samt kaffe avec. Det blev en meget 

festlig aften, hvor der blev sunget, holdt taler og fortalt historier. Humøret var højt, og det 

blev sent, inden de sidste gik til ro. 

Efter et veldækket morgenbord gik turen til Skørping, 

hvor vi skulle besøge ”Bogby 9520”, et projekt som er 

startet i 2014, og som drives af godt 30 frivillige. Det har 

til huse i den tidligere boghandel samt 2 tilstødende 

forretninger, og det indeholder en samling på ca. 

150.000 bøger i alle kategorier. De er sorteret 

professionelt som på et bibliotek. Endvidere findes der 

en musikafdeling med gamle plader og CDer. Vi blev 

budt velkommen af centrets leder, og 2 andre frivillige, 

hvorefter der var tid til at studere de mange bøger, som 

blev solgt meget billigt, og der blev gjort mange gode handler. 

Næste punkt på dagen var et besøg i Skørping Nykirke. Vi fik anvist vejen, som endte i en 

lille højtbeliggende sti. Men jeg er sikker på, at det ikke er den sti, kirkegængerne bruger 

søndag formiddag, når de skal til gudstjeneste. Vi må have 

gået fejl et sted, for vi endte tæt på kirken, men skulle 

forcere et ret besværligt og ufremkommeligt terræn. Men 

ved fælles hjælp nåede vi da op til kirken. En gang spejder 

– altid spejder. 

Godt forpustet satte vi os til rette på kirkebænkene og 

hørte om kirkens historie. Den er bygget i 1912-14, og 

gennemgribende restaureret i 2015 bl.a. med nye farver, 

nye gulve og ny belysning. Altertavlen blev udskiftet med 

den færøske kunstner Trondur Patursson store glasmaleri, ”Livets Landskab”, der måler 

5,5 m i bredden, 4,80 m i højden og vejer 624 kg. Før det kunne komme på plads, skulle  
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kirkens endevæg brydes ned og en ny glasvæg sættes i, så lyset kunne komme ind i 

kirken bag glasmaleriet. Det er blevet en meget smuk 

kirke, og Trondur Paturssons glasmaleri er fantastisk 

flot.  

 Trondur Patursson er født i 1944 i Kirkjubøur, hvor han 

også bor og arbejder i dag. Han er søn af den 

kongsbonde, der var 15. generation af familien 

Patursson. Hans tvillingebror blev født 3 timer før ham, 

og derfor blev broren 16. generation, og arvede 

kongsgården og titlen. Trondur Patursson fik ingen arv, 

men til gengæld blev han søfarer, der har sejlet på alle Verdenshavene, 

opdagelsesrejsende og kunstner. Hans nevø er i dag 17. generation på kongsgården, 

oplyser vor udsendte gildesøster, som var på Færøerne i juni og besøgte den 1000 årige 

kongsgård i Kirkjubøur. Alle steder på Færøerne møder man Trondur Patursson 

kunstværker, i kirker, på museer, i Nordens Hus, i lufthavnen og i flere af de mange 

tunneller, der forbinder øerne, bl.a. har han lavet udsmykningen i den rundkørsel, der 

forbinder 3 af øerne, og som Dronning Margrethe indviede under sit sidste besøg i 

sommer. 

Vort sidste besøg gik til det tidligere Hotel Rebild Park, 

som efter en omskiftelig tilværelse, er blevet smukt 

renoveret og lavet 

om til 17 

ejerlejligheder. 

Komplekset 

rummer udover 

lejlighederne 2 

hotelværelser, værksteder og en stor fællessal. Vi 

blev inviteret ind i den først beboede lejlighed – 

beboeren var flyttet ind 4 dage før vort besøg. En flot 

gedigen lejlighed, som endnu ikke er færdigindrettet. 

Turen sluttede med frokost på Pappas Pizza på torvet. Ifølge en avisartikel på væggen 

serverer de Danmarks bedste pizza, og det kan vi godt tilslutte os. 

Det var nogle trætte gildepiger – mætte – ikke kun af pizza, men også af indtryk og 

hyggeligt samvær, der drog hjemad. Vi var enige om, at vi gerne ville af sted igen næste år 

på en ny gildetur. 

Ebs 19.08.21 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

10. Gilde  

23. august fejrede 10. Gilde 51-års fødselsdag. 

Vejret var rigtig dejligt, så vi startede i pavillonen med at 

ønske Carl til lykke med den halvrunde fødselsdag i maj. 

Herefter blev der afholdt gildehal. 

I sin gildemestertale talte Annie om tiden. Som barn var 

der langt til jul. Nu synes vi lige, at vi har fejret jul, før det 

er jul igen. Jo, ældre vi bliver jo hurtigere synes vi tiden 

går. Det gælder om at nyde tiden mens vi har den. I den 

forbindelse læste Annie Benny Andersens digt ”Tiden”  

I 5 minuters Sct. Georg talte Leif om at være rodløs og finde sit ståsted.  

I eftergildehallen fejrede 

vi endnu en gildebror – 

Niels - som i april også 

havde rundet det ¾ 

århundrede. 

Niels holdt 

fødselsdagstalen, hvor 

han nævnte nogle at de 

mange gode oplevelser 

og episoder vi har haft i 10. gilde igennem tiden. 

Til kaffen var der hjemmebagt roulade og doughnuts. 

Dejligt at komme i gang igen med et nyt gildeår under mere normale tilstande, end vi har 

været vant til i 1½ år. 
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10. Gilde 

Weekend tur den 27. – 29. august. 

Turen startede 

fredag ved 

Gudenåens 

udspring i Tinnet 

Krat, hvor der 

pibler en kilde 

op af jorden og 

markerer starten 

på både 

Gudenåen og 

Skjernåen. Turen endte søndag eftermiddag ved 

Gudenåens udløb i Uggelhuse ved Randers Fjord. 

Det var spændende at opleve Gudenåen fra at være 

en lille bitte kilde og ret hurtigt blive til en stor ”flod”. 

Vi overnattede på Hotel Papirfabrikken i Silkeborg, 

som ligger lige ned til Gudenåen. 

Annie og Bjørn havde 

planlagt turen. 

Undervejs til hotellet 

var der mange stop 

ved bl.a. Tørring 

(kanostart), Bredvad 

Mølle (i møllens 

storhedstid omkring 

1900 var det et lokalt handelscentrum med 22 ansatte) 

vadesteder, Vestbirk el-værk og trikotagefabrik, Ålekisten i Ry, Glargårde glasovn hvor i 

hørte om Christian den Fjerdes frås med glas. 

Efter indkvartering i Silkeborg - og efter en stor burger 

fortalte - Lisbeth os om Silkeborgs opståen. Lisbeth har 

boet i Silkeborg i mange år kender byen rigtig godt, da 

hun også har været guide der. 

Silkeborg er en meget spændende og forholdsvis ny by, 

som er grundlagt af Frederik den syvende og især af 

papirfabrikant M. Drewsen, der startede 

papirproduktionen. Den er bestemt et besøg værd, hvis 

man ikke har været der før. Mange flotte bygninger, 

kunstværker og museer.  

Lørdag formiddag kørte til Høj Stene, som vi nåede efter et par km’s gåtur på en 

trækkersti.  

En meget smuk tur med en flot flora og et rigt fugleliv.  
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Høj Stene er et genfundet gravmonument med 2-4 meter høje sten, som er formet som et 

skib – en såkaldt skibssætning Måske Jyllands 

ældste  

Frokosten blev 

indtaget ved ”De 

små Fisk”, en telt- og 

shelterplads. 

Herefter var det tid til 

at se de kurbade, 

som Silkeborg 

tidligere var kendt for. 

Om eftermiddagen var der byvandring. Igen guidet af 

Lisbeth. 

Søndag formiddag så vi Tangeværket, Bjerringbro, Køllinghøl en kanoplads ved 

Gudenåen, herefter til Langå hvor vi spiste frokost ved Gudenåen. 

Turen endte i Uggelhuse, en smuk lille havn ved 

Gudenåen. Her var Gudenåen bestemt blevet til en 

stor ”flod”. 

 

Tak til Annie og Bjørn for planlægningen og 

gennemførelsen af turen. I har virkelig gjort det godt. 

Alt det vi har hørt og lært om livet ved Gudenåen. 

 

Det var nogle trætte men, meget klogere gildebrødre, der fra Ugglehuse kørte mod 

Aalborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for turen 
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11. Gilde 

 

Friluftsgildehal d. 17. juni 2021 

 

Vores friluftsgildehal blev holdt i Gildeborgens have torsdag den 17. juni 2021på en meget 

varm sommerdag.  

Det er dejligt, at vi igen kan mødes. Vi er mange, der har savnet dette samvær.  

Doris førte for sidste gang vores fane frem.  

Gildemester Hanne Thusgaard holder gildemestertale. Hanne taler om Valdemarsdag bl.a. 

om Kong Valdemar og Biskop Sunesens korstog, om vores flag, der faldt ned fra himlen, 

hvad der virkelig skete, er uvist.  

I 1854 fik almindelige danske borgere ret til at hejse Dannebrog.  

Jette holder 5 min. Sct. Georg. Jette taler også om vores flag, dog meget anderledes. 

Jette fortæller om en rejse, hun havde til Tallin. Efter Jettes ønske synger vi ”Det haver så 

nyligen regnet”.  

Vi skal have en ny faneherold. Hanne takker Doris for at have varetaget hvervet som 

faneherold i en del år. Doris har altid været klar til at repræsentere gildet både ved festlige 

lejligheder, men også ved triste anledninger.  

Bodil Benedicte bliver indsat som faneherold. Tillykke til Bodil Benedicte.    

Efter friluftsgildehallen spiste vi lækkert mad og hyggede os i haven.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesterhavsmarch  

 

11. juli 2021 

 

Vores gildemester Hanne Thusgaard laver sammen med 

andre et fantastisk arbejde med at få dette store 

arrangement afholdt. Også i år var der flere fra 11. gilde, 

der hjalp med at afholde Vesterhavsmarchen.  

Det var en rigtig hyggelig dag og vejret var helt perfekt til 

at gå langs stranden.  
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Mange mennesker, både børn og voksne, var ude og gå denne dag, det er dejligt at se 

hvor glade og tilfredse de er, når de modtager deres diplom.  

 

 

 Åben sommergildehal i Buderup Ødekirke den 9. august 2021  

 

Mange grupper deltog i åben sommergildehal i Buderup Ødekirke og den efterfølgende 

spisning i Skørping. 

Det var en meget hyggelig aften med sang og harmonikamusik.  

Hvor var vi dog heldige med det dejlige sommervejr.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg på Guldbæk Vingård den 17. august 2021  

 

11. Gilde var den 17. september 2021 på tur til Guldbæk Vingård. Vingården er en lille 

familiedrevet vingård, smukt placeret i det kuperede område ved landsbyen Guldbæk.  

Jan Thrysøe viste os rundt og fortalte om de forskellige vinsorter. Han fortalte også om det 

store arbejde, det er finde de sorter, der kan vokse i det danske klima.  

Det var en meget spændende tur.  

Derefter så vi vineriet. Det er et stort arbejde at dyrke og producere vin, der er meget, der 

kan gå galt inden vinen er på flasker.  

Efter rundturen spiste vi en lækker frokost på stedet, og vi smagte på gårdens dejlige vin.  

 

En rigtig dejlig dag 
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12. Gilde 

12. gilde har afholdt gildeting den 6. maj i Aabybro på Skipper Clements Plads. Et dejligt 

sted, hvor det efter vejr og vind både fungerer udendørs og indendørs. Rita Ekstrand blev 

valgt til ny gildemester efter Anna-Marie Pedersen. 

Udover gildetingets formaliteter blev der rigtig hygget med lækre sandwichs og 

hjemmebag. 

Snakken gik livligt – det var jo rigtig længe siden, vi havde været sammen. 

Den 16. juni havde vi friluftsgildehal i Gildeborgens have, hvor vi skulle indsætte vores ny 

gildemester Rita Ekstrand. - Rita overtog pladsen på højsædet og lukkede gildehallen. 

I eftergildehallen bød Rita efterfølgende på lækker mad og drikke – som hun sagde, havde 

hun ”rundet” i corona-perioden men havde ikke rigtig lyst til at markere dagen med fest, så 

hun ville gerne byde på dejlig grillmad, vin og lækkert tilbehør! 

Den 1. august havde vi bestilt en plads til loppemarked på Frederikstorv. - En hyggelig 

søndag, hvor der var mange boder og godt besøgt. - Skønt at være i gang efter den lange 

ufrivillige pause. 

Den 26. august havde vi vores arbejdsmøde, hvor bl.a. de kommende tiltag og aktiviteter i 

gildet blev drøftet og sat på plads. - Allerede nu kan vi afsløre, at 12. gildes Julemarked i 

Huset bliver søndag den 5. december. 

Vores planlagte Norges-tur i 2020 blev desværre aflyst, men vi satser nu på at 

gennemføre turen op til vores venskabsgilde i maj måned 2022. 

Dejligt der er kommet gang i aktiviteterne igen efter corona-pause, og nu glæder vi os -  og 

ser frem til  vores planlagte weekend-tur til Skagen den 9. og 10. oktober. 

 

 
 

Resultat fra indsamling af dåseringe. 
 
Vi har lige afleveret 19,5 kg dåseringe. 
 
Til Vesterhavsmarchen kom der en mand hen til Finn Bramsen og spurgte, om vi stadig 
samlede dåseringe ind. Han havde siden sidste Vesterhavsmarch samlet 2,419 kg 

sammen blandt beboerne på den vej han bor på. Desuden fik 
Jens Bang divisonsklan 245 g. 
Vi kan fortælle, at der på landsplan i foråret er solgt ca. 15 
tons dåseringe – hvilket har givet omkring 94.500 kr. som er 
sendt ud til hospitalet i Chiang Mai. 
 
Hanne og Vibeke 
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Kære Gildebrødre 

Som medlem af 6. Gilde er jeg dybt skuffet over at høre, at etableringen af en lift, som 

skulle gøre adgangen til Gildeborgen mulig for Gildebrødre, som ikke kan klare trappen, er 

blevet forkastet. 

Jeg ville gerne have hørt begrundelserne fra de 6 Gilder, som har sagt nej tak til noget, 

som ikke engang ville koste dem en krone. 

Hvordan bærer de sig ad med gang på gang at bekræfte, at de vil gøre deres bedste for at 

være venlig og forstående over for andre og gøre livet gladere og lysere for andre (som 

der står i Gildeloven) – og så sige nej til en lift til gavn for deres egne Gildebrødre? 

Først efter en forklaring, som jeg kan forstå, vil jeg igen begynde at komme i Gildeborgen. 

Indtil da deltager jeg kun i de arrangementer, som foregår på steder, der er 

handikapvenlige. 

Mange venlige gildehilsner 

Ingrid By, 6. Gilde 
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Nekrolog:  

 

Margit Kjær Nielsen, 10. Gilde 

 
 
Den 4.  juni modtog vi den triste nyhed, at Margit stille var sovet ind 

på Sygehus Syd, netop på den afdeling, hun i mange år, stolt 

havde været være ansat på. 

Margit blev optaget i 10. Gilde i januar 1994 og blev året efter 

væbner. Gennem stort set alle årerne har Margit været et glad og 

muntert medlem af gildet.  

Margit kunne godt lide gildets loppemarkeder, og deltog i arbejdet, 

når hun ikke skulle på passe sit sygehusjob. 

Margit deltog engageret og interesseret i gruppearbejdet, hvor hun ved gruppemøderne, 

altid bidrog med sjove og pudsige indslag. Vores gruppemøderne blev aldrig kedelige.  

Gennem de sidste år, hvor helbredet svigtede, blev også Margits gildeliv sat på lavt blus, 

men det var meget dejligt, at Margit deltog i Gildeudflugten for små 14 dage siden. En 

glidetur, hvor vi alle lyttede til Leos spændende fortællinger om hans families liv i Store 

Vildmose. Margit nød altid og havde stor glæde af gildets forårsudflugter til de forskellige 

steder i Nordjylland. 

Vores medfølelse og tanker går til Leo og til jeres fælles familier, lad os sammen huske 

Margit, som den sjove og sprudlende person hun var. 

Ære være Margits minde 

 

Annie Sperling 

Gildemester 
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Nekrolog:   
 
Aage Schmidt Pedersen, 10. Gilde 

 
Den 13. august fik vi meddelelsen om, at Aage 
stille var sovet ind efter kort tids sygdom.  
Aage blev optaget i 10. Sct. Georgs Gilde, 
Aalborg den 11. oktober 1971. Gennem sin 
lange gildetid bestred Aage 
mange tillidsposter og embeder i Gildet, Aage 
var altid gildets mand og han var ophavsmand 
til mange af de traditioner og oplevelser vi stadig værdsætter og har bygget videre 
på. Det være sig gildegåtur i januar, gildeweek-ends og en meget kraftig 
gildetilknytning til Vesterhavsmarchen. Baren i Blokhus, som vi sidst brugte i 2021, 
var Aage arkitekt på.  
Aage vil af mange blive husket fra den friluftsgildehal i Wasa-hytten hvor han 
ihærdigt prøvede at overdøve en spætte i flagstangen. Det viste sig at være en 
derboende flagspætte. I Oslo indførte Aage ”dansker” kørsel i taxibanerne til stor 
moro for mange og til hurtig gennemkørsel af Oslo. Mange af os husker med 
glæde Aages entusiasme, da han på Garnisionsmuseet fortalte os om, spejdernes 
indsats under besættelsen eller når han fortalte om sin slægtsforskning, sin 
historieskrivning om flyvere og flyvninger og ikke mindst om sit arbejde med Asger 
Jorns spejdertegninger fra Silkeborg.  
Morsomt var det, når vi til gruppemøder, ikke måtte sætte de brugte 
tallerkener ovenpå hinanden, da de så var sværere at vaske op – køkkenet blev 
hurtigt fyldt op.  
Aage forblev medlem af gildet, selv efter at kræfterne ikke slog til, for Aage levede 
om nogen op til Baden Powell ord ”engang spejder, altid spejder”.  
 
Ære være Aages minde  
 
Annie Sperling  
Gildemester  
  
 

  



21 
 

 Gildeborgen – Driftsudvalget 
 

 
Hvor er det dejligt, at vi igen kan mødes i Gildeborgen og der vil selvfølgelig stadig være 
håndsprit tilgængelig. Nu skal vi lige i gang og have nye rutiner ind på hukommelsen. 
 
Allerførst vil jeg bede alle om at se på opslagstavlen i hall og ved anretterkøkken og læse 
 
”Gildeborgen – brugervejledning november 2020” 
 
Det er vigtigt at alle gildebrødre er opmærksomme på de opstillede regler, bl.a. 

 

• Stole skal ikke længere sættes op på bordene efter mødet (for at skåne vores arme) 
Hvis de er oppe, når I kommer, er det fordi rengøringen har sat dem op ved gulvvask 

 

• Efter mødet skal Dyson ledningsfri støvsuger bruges til at fjerne evt. krummer 
 

• Læs brugsanvisninger – gælder især også hvis I har hjælp udefra i køkkenet 
 

• Opvaskemaskinen skal tømmes for vand og stå åben efter brug, se brugsanvisning 
 

• Loftslampe i spisestue tændes/slukkes på kontakt til højre ved dør 
 

• Alle væglamper i spisestue tændes/slukkes samlet på kontakt til højre ved dør 
 

• Bordlamper i vinduer er fjernbetjente og tænder på tid (se dog anvisning ved 
støvsuger) 

 

• LED-bloklys tændes og slukkes med fjernbetjening (på klaver) 
 

• Husk også – egen bordpynt skal smides ud og køleskabene tømmes (slukkes ikke) 
 
NYT: 
Der kommer et væghængt tørrestativ til viskestykker i anretterkøkken 
 
Der kommer en induktionskogeplade med 10 l gryde til lejlighedsmæssig brug (f.eks. 
kakkao og gløgg) og de vil være opbevaret på hylde under termokander i anretterkøkken. 
 
Da de små fælleskøbte kaffeposer er løbet over holdbarhedsdato, må man købe egen 
kaffe og der er sat et målebæger, hvis indhold svarer til 12 kopper kaffe – altså en hel 
kande. 
Ved reservering af lokaler og evt. haven vil det være en rigtig god ide, at tidspunktet svarer 
til den tid det enkelte gilde vil have til rådighed. 
Hvis man vil dække bord om formiddagen skal reserveringen starte der. 
HUSK Gildeborgen er fælles ansvar. 
Hvis der er tvivlsspørgsmål, kan jeg kontaktes på 4055 0515 
Gildehilsen Elsebeth Korsbæk 
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster  

2021/2022 

23.8.2021 

Gilde Gilde- 

mester 

Gilde- 

kansler 

Gildeskat  

mester 

GIM Spejder-

kontakt 

Web- 

master 

1.    Svend Erik 

Jensen 

Bjarne 

Nielsen 

Kurt Keldorff 
 

Henrik 

Larsen 

Kurt Keldorff 

2.  Ulla Væver Tove 

Rahmberg 

Hanne Dam Else Wedege Ulla Væver Connie Væver 

6.  Karen Kjær Helle 

Stenild 

Signe Vinther 

Nygaard 

Margit 

Kammer 

Ingelise Back Jørgen Orlien 

8.   Gert Larsen Søren 

Aagaard 

Pedersen 

Søren Egholm 

Sørensen 

Tage V. 

Andersen 

Jesper 

Hansen 

Martin  

Lykkegaard 

9. Bente Holmbach Hanne 

Høyer 

Elsebeth 

Korsbæk 

Ingen Tove Husum Gunny 

Kongsted 

10.  Annie Sperling Vibeke 

Rasmussen 

Jørgen Bøgh 

Nielsen 

Laila Haugen  Jytte 

Højmark 

Janne Voss  

Hansen 

11.       Hanne 

Thusgaard 

Hansen 

Bente 

Møller 

Nielsen 

Annette Gjørtz 

Bloch 

Inge  

Vestergaard 

Allis Bartolin Hanne 

Thusgaard  

Hansen 

12.  Rita Ekstrand Hanne  

Jørgensen 

Jette Nielsen Jan Jacobsen Anni 

Andersen/ 

Margrethe 

Jacobsen 

Jan Jacobsen  

Fjer- 

ritslev                        

Eigil Bach 

Nielsen 

Jess Jensen Anders Breier 

Henriksen 
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Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

pr. 23.8.2021 
 
 

Udmeldelse: 
11. Gilde 

  
Doris Christiansen 

Peter Jensens Vej 24 
9310 Vodskov 
30. juni 2021 

 
5. Gilde 

Palle Bjørnstrup 
Sct. Jørgensgade 10 

9000 Aalborg 
6. august 2021 

 
 

Dødsfald 
 

                                                      10. Gilde 
                                                   Margit Nielsen 

                                                 4. juni 2021 
  

10 Gilde 
Aage Schmidt Pedersen 

14. august 2021 
 
 
 

 
 

  

Medlemsrapport 
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September 2021 
 
Dato Gilde 

 
01. Ingrid Strandsbjerg Kristensen, 75 år 6. 
02. Sven Orla Rasmussen 7. 
03. Svend Erik Jensen 1. 
04. Else Søe Lysgaard 11. 
06. Hanne Skavenborg 6. 
06. Per Nielsen 12. 
08. Inge Vestergaard, 75 år 11. 
14. Inga Landbo 11. 
16. Edith Christiansen 6. 
17. Tove Husum 9. 
18. Elsebeth Korsbæk 9. 
18. Marianne Christensen 6. 
21. Jørgen Orlien 6. 
23. Anni Andersen, 80 år 12. 
24. Thomas Jensen 8. 
26. Jørgen Christensen 1. 
26. Kurt Keldorff 7. 
30. Ulla Toftild 11. 
30.  Bente Møller Nielsen, 75 år              11. 
 
 
 
 
 
 

TIL Lykke 
til alle fødselarer og jubilarer 

   

 

 

 
Dato                                                  Gilde 
 

08. Gildemøde    8. 

09. Gildehal   11. 

15. Gildemøde  10. 

16. Gildehal     9. 

21. Sct. Georgs Gildehal                        1. 

22. Gildemøde    2. 

30. Høstgildehal  12. 

 

 
 
 

 

11. september 
Marianne Christensen, 6. Gilde 

60 år 
 
 

13. september 
Benny Kjær Petersen, 2. Gilde 

50 år 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fødselsdage 

 

Jubilæer 

Arrangementer 
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Deadline for næste Gildepost nr. 5, 2021: 
mandag, den 29. september 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distriktsgildeledelsen 
  
Distriktsgildemester: 
Finn Bramsen 
Tlf.: 2072 7759 
e-mail: f.bramsen@youmail.dk 
 
Distriktsgildeskatmester: 
?????? 
Tlf.: ??????? 
e-mail: ??????? 
 
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 
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