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Aalborg Distriktsgilde 
afholder 

Distriktsgildehal  
med indsættelse af 

Søren Aagaard Petersen, 8. gilde 

som distriktsgildeskatmester 

mandag d. 1. november 2021 kl. 19.00 

i 

Hasseris Kirkes Krypt 

Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 

NB! Ændret dato 

Tilmelding til både distriktsgildehal og 

den efterfølgende sammenkomst til 

DGK Eva Lykke Madsen 

tlf. 2662 2844 

e-mail: evalykkem2014@gmail.com 

Menu kr. 120,- som indbetales 

samtidig med tilmelding 

på mobilePay 4055 0515 eller  

kontonr. 4262 – 0010005485 

Husk navn og gilde 

Senest lørdag den 23.10.2021 
Drikkevarer til rimelige priser 

 

 

mailto:evalykkem2014@gmail.com
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Nyt fra Gilderne 

 

 

50-års fødselsdag i sangerlauget. 

Sangerlauget holdt onsdag den 1 sept. med næsten halvandet 

års forsinkelse, sin 50-års fødselsdag. 

Bjørn Mathiassen bød velkommen til 22 laugsmedlemmer og 

udtrykte stor glæde over, at man nu atter kan samles uden de 

mange restriktioner, man har levet med nu så længe. 

Bjørn appellerede dog til, at alle fortsatte med de gode hygiejneregler som er så godt 

indarbejdet. 

Herefter meddeltes en række informationer: 

Laugsledelse. 

Laugs-ledelsen som består af Bjørn Mathiassen, formand, Vibeke Rasmussen, 

skatmester, og Anna Marie Pedersen, kansler, fortsætter indtil Laugstinget 2022. 

Møder. 

Fremover ønskes tilmelding til laugets mødeaftener. 

Man ønsker ligeledes et par frivillige til at hjælpe med hhv. borddækning, afrydning og 

opvask ved mødeaftenerne. Der var stor beredvillighed blandt de fremmødte til dette. 

Laugets hidtidige skriver, Bente Møller, har bedt sig fritaget for opgaven. 

Undertegnede takkede ja til at overtage. 

Kontingent. 

Der vil ikke blive opkrævet kontingent, for den periode, hvor der ikke har været aktivitet, 

men kontingent for kommende år, vil blive opkrævet ved oktober-mødet. 

Herefter kunne festen begynde, ved et smukt dækket bord, og med servering af en lækker 

tapas anretning anrettet i to mands portioner. Dertil rødvin, rose`, vand, næsten ad libitum. 

Efterfulgt af kaffe, te og chokolader. Under spisningen satte sange fra et lille sanghæfte, 

akkompagneret fint af Jens Erik Strudsholm, ekstra kolorit på aftenen. 

Der blev dog trods både orientering og spisning, alligevel tid til en fin lille ønskekoncert, 

hvor man kom bredt omkring i sangbogen. 

Kl. 21.30 sluttede Bjørn en rigtig dejlig aften, med et på gensyn, den 6. oktober. 

Betty Kjærsgaard 
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Kulturlauget 

I september var Kulturlauget I Vendsyssel Teater, og som sædvanligt var det en god 

oplevelse at komme i det dejlige teater. 

Denne gang var det ” Romeo og Julie” en meget spændende opsætning. Dette store 

kærlighedsdrama fik nyt liv, og skuespillerne gjorde det fremragende. 

De to familier, hvor Romeo og Julie kom fra, kunne ikke få held til at holde dem fra 

hinanden. Alle de medvirkende spillede utroligt godt, så vi fik alle en rigtig fin oplevelse. 

 

6. Gilde 

Tirsdag 24. august drog 16 forventningsfulde gildebrødre i 6. Gilde ud på vores årlige 

gildetur. 

Første stop var ved Sønæs et skønt sted ved Viborg søerne. I strålende solskin blev 

morgenmaden serveret, Udvalget havde sørget for 

rundstykker og basser og div. 

Efter dette gik turen mod Holstebro. Hensigten var 

at se på kunst, hvad Holstebro har rigtig meget af. 

Vi gik rundt en times tid og var bl. a. inde at se 

rådhuset, det er utrolig smukt. Tegnet af 

arkitekterne Hans Dall og Torben Lindhardtsen og 

indviet i flere etaper fra 1981- 1986.(i øvrigt de 

samme der har tegnet Ålborgs medborgerhus). 

Holstebro rådhus rummer meget flot kunst. 

Så gik turen mod Vemb, der har et smukt 

anlæg. Der nød vi så vores medbragte frokost. 

Midt på eftermiddagen nåede vi så Nørre 

Vosborg herregård. Efter at have set vores fine 

værelser, var der eftermiddagskaffe med kage. 

Nogle gik så tur i området, andre hvilede sig. 

Kl. 19 var der middag 3 dejlige retter. som vi 

selvfølgelig nød.  

Derefter var der kaffe og chokolade og imens underholdt grupperne. Kreativiteten havde 

været stor, så vi morede os meget. Derefter godnat! 

Efter en herlig brunch næste morgen var vi oppe at se det meget velholdte slot, en fin 

oplevelse. 
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Så gik turen til Vedersø Kirke, som vi var inde at se. Nu tog vi til Vedersø præstegård, hvor 

der er rigtig meget at se om Kaj Munks liv og levned. Det er rigtig spændende. 

Så skulle vi have frokost, og den dag blæste det utrolig meget, så det venlige personale 

sørgede for, at vi fik et fint lokale at spise i.  Udvalget havde sørget for hjemmelavede 

frikadeller, røget medister og kartoffelsalat, som gildebrødrene tog godt imod.  

Efter det var arrangementet slut. Nogle blev og så videre på præstegården, andre startede 

hjemrejsen. Alle var enige om, vi havde haft en god og oplevelsesrig tur.  

 

6. Gilde 

Temaet til 6. Gildes gildemøde i september var” Spejder anno 2021”. 

Vi var så heldige, at vi fik besøg af ”Blårævene” nærmere betegnet Elin, vores dygtige 

hjælper til Gildehaller, samt en ung sød spejderleder Kristin. 

Efter Gildemester havde budt velkommen, fik de ordet, og hvor var det spændende og 

anderledes. 

Spejderne er delt op i mikro, mini, junior, tropsspejdere og klanen. Elin står for de små og 

junior. De holder til i Stjernekvarteret og  bruger derfor Ø. Ådalen meget. 

Elin er Gildwell spejder, men det er ikke det, der fylder meget, det er arbejdet med 

spejderne, som hun brænder for. 

Online-kurser er jo også på banen nu om dage, der var Kristin mere på banen, selvom hun 

er en ivrig tropsspejder og i klanen. 

Vi spurgte, om mobiltelefoner er et problem, men det er det ikke. Dog bliver de selvfølgelig 

brugt, når det er relevant. 

Spejderne er meget ivrige efter at lave bål. 

I det hele taget var det skønt at høre, at alle vores spejderidealer stadig er det, der bliver 

arbejdet efter: Naturoplevelser, samarbejde og godt kammeratskab. 

Karen takkede Elin og Kristin, fordi de havde gjort os så meget klogere, og fordi de ville 

dele deres glæde med spejderarbejdet med os. De fik så et beløb med hjem. 

Så var det tid til kaffe og lækre lagkager, samt et par dejlige sange fra 

højskolesangbøgerne, som vi har arvet af Hospice Vangen.  

Derefter kunne vi sige godnat og slutte med ”Nu er jord og himmel stille”. 
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9. Gilde  

 

September Gildehal 

Vi samledes 13 til Gildehal torsdag den 16. september Gildeborgen. Vi havde desværre en 

del afbud.  

Det var Bente Holmbach´s første gildehal som gildemester. 

Gildemestertalen omhandlede coronatiden, og hvad den har 

betydet for hende. 

5 min. Sct. Georg blev afholdt af Bodil Lillienskjold, som fortalte 

om nogle af hendes mange rejser. 

Den arrangerende gruppe havde sørget 

for menuen til eftergildehallen. Vi fik 

hamburgerryg med kartoffelsalat og 

flutes. Der blev sunget, der blev holdt 

taler med bl.a. lykønskninger til Bente 

Holmbach, som netop kunne fejre 10 år´s jubilæum, som 

gildesøster. Der blev snakket ” til den store guldmedalje ”. Det var 

bare hyggeligt at være sammen igen. 

Efter kaffe med roulade afsluttede vi den dejlige aften med - Nu er 

jord og himmel stille. 
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10. Gilde 

 

 

 
 

Det regnede, det regnede rigtig meget, men alligevel var et par og tyve gildebrødre mødt 

op ved Gudumholm Kirke. Udover gildebrødrene fra 10. gilde var der også gæster fra 2. 

og 1. gilde. 

  

Mødet begyndte i Gudumholm, hvor Vaun Egede Jensen gav os en rundgang i resterne af 

de gamle bygninger, et kik langs kanalerne og endte i Gildeborgen, hvor Vaun fortalte os 

om den mindre kendte epoke i Nordjylland. 

Dagens emne var ”Gudumholms industrieventyr”. 

Hvem skulle tro at den lille by i det nordøstlige Himmerland på i dag ca 745 indbyggere har 

en fortid som industriby. Eventyret begyndt i 1777, da godsejer Friedrich von Buchwald, 

som ejer af Gudumlund foretog en række forbedringer, opdyrkede hede strækninger og 

udgravede moser og anlagde Gudumlundkanalen fra Lindenborg Å til Limfjorden. 

Anlægget af et kalkværk ved de store kridtbanker havde gode betingelser, og de store 

tørvemoser gav den fornødne brændsel.A 

Det lykkedes dog ikke Buchwald selv at afslutte sine mange projekter, da hans økonomi 

forværredes og i 1798 måtte han sælge Gudumlund til 

Ernst Heinrich von Schimmelmann, der færdiggjorde 

anlægget af kanalen.  

Fra 1777 og ca 150 år frem varede industrieventyret i 

Gudumlund. I de forgangne år var der bl.a. 

linnedvæveri, blegeri, handskefabrik, garveri, saltværk, 

sæbesyderi, procelæns- og fajancefabrik og mange 

møller. 
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11. Gilde 

 

September gildehal 9. september. 

 

Vores gildemester Hanne Thusgaard Hansen bød os velkommen til gildehallen. Hanne 

understregede hvor dejligt det er, at vi igen kan mødes fysisk og opholde os indendørs.  

Vi fik genopfrisket nogle af de symbolske virkemidler, vi gør brug af i gildebevægelsen.  

Gildekansler Bente Møller Nielsen fortalte om vores gildetegn.  

Gildeskatmester Annette Gjørtz Bloch fortalte om gildemesterøksen, lysene på højsædet 

og Sct. Georgs sværdet.  

Derefter sang vi ”Gildehallens lys er tændte”.  

 

Hannes gildemestertale omhandlede det frygtelige terrorangreb, som USA blev offer for 

den 11. september 2001. Knap 3.000 mennesker mistede livet ved denne terrorhandling, 

som Al-Qaeda tog ansvaret for.  

USA slog fast, at man ville gå i krig mod terroristerne og dem, der beskytter dem. Det blev 

starten på 20 års krig i Afghanistan.  

Danmark bidrog også. Folketinget besluttede i december 2001, at Danmark ville bidrage til 

den amerikansk ledede internationale indsats.  

I perioden 2002-2004 var ca. 20.000 danske soldater udsendt til Afghanistan. I slutningen 

af 2014 overtog de afghanske sikkerhedsstyrker ansvaret for landets sikkerhed.  

I 2020 indgik USA og Taleban en fredsaftale, der skulle sikre en fredelig tilbagetrækning af 

de internationale tropper i løbet af 2021.  

Vi har i de danske medier set, hvordan der er lykkedes Taleban at erobre magten i 

Afghanistan efter 20 års krig.  

I dag er der mange der spørger: ”var det indsatsen værd”. 44 danske soldater mistede livet 

og mange af de udsendte kæmper med psykiske problemer. 

Som statsministeren sagde den 5. september 2021, har den afghanske befolkning oplevet 

”noget af den frihed, som alle bør have”.  

Lad os håbe, at de frø, der er blevet sået gennem de sidste 20 år, vil spire og skabe 

grobund for den demokratiske proces i landet.  

På kastellet i København, er der rejst et monument for de danske udsendte siden 1948. 

Hvis man får mulighed for at se det, er det absolut et besøg værd.  

Vi hørte ”Kringsatt av fiender” sundet af Birgitte Grimstad. 

Annette holdt 5 min. Sct. Georg.  

Anette fortalte om hendes cykeltur sammen med 4 andre voksne og udsatte børn fra 

Jammerbugt Kommune.  

Igennem foråret har denne flok trænet mange weekender, for at cykle den afsluttende tur 

til København.  

Det var en fantastisk oplevelse for alle, både voksne og børn. Nogle børn oplevede for 

første gang at have en ven.  

 

Vi sang: ”Venner ser på Danmarkskort”.  

Bente læste gildeloven.  
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Vi sang: ”Fra himlen er du faldet”.  

Efter gildehallen spiste vi en meget lækker fiskeanretning, Allis Bartolin gav vin til maden.  

Det var en meget hyggelig eftermiddag, alle var i højt humør. Jeg tror vi alle har savnet at 

være sammen fysisk igen.  

 

Tak til gruppe 2 for et godt arrangement.       
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Medlemsstatus 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 30.9.2021 

Gilde 
Sidste 

kvartal 
Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (3)       (3) 

1. 13 16 19 0 35 

2. 13 9 4 0 13 

5. 11 
  

0 0 

6. 23 9 14 0 23 

7. 12 
  

0 0 

8. 19 5 14 0 19 

9. 20 11 8 0 19 

10. 27 16 9 1 26 

11. 21 16 5 0 21 

12. 19 5 14 0 19 

 178 87 87 1 175 
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Medlemsrapport 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

pr. 30.9.2021 
 
 

Udmeldelse: 

9. Gilde 
 

                                      Hanne Scheving 
                                      Smedepladsen 13 
                                        9310 Vodskov 
                                   12. september 2021 
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Oktober 2021 
 
Dato Gilde 
 
05. Birte Haller Nordentoft 11. 
06. Anne-Mette Jensen 2. 
07. Jette Nielsen 12. 
11. Dorte Jacobsen 11. 
12. Else-Marie Brix Holmsberg, 75 år 6. 
13. Carl Emil Heidemann 1. 
16. Ole Max Müller 1. 
16. Finn Bramsen 1. 
19. Lisbeth Andersen 10. 
22. Allan Thrysøe-Thomsen, 60 år 12. 
24. Annette Schou Christensen 12. 
28. Hanne Høyer, 75 år 9. 
29. Jytta Møller Graae 9. 
29. Jørn Andersen 10. 
31. Grethe Thuen 11. 
 
 
 
 
 

TIL Lykke 
til alle fødselarer  

 

  

 

 
Dato                                                   Gilde 
 

06. Sangerlauget 

07. Gildehal                                             6. 

11. Gildemøde                                       11. 

12. Gildemøde  1. 

13. Gildehal                                             8. 

14. Gilderådsmøde                                  6. 

14. Gildehal                                           10. 

26. Fødselsdagsgildehal                        12. 

 

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fødselsdage 

 

Arrangementer 
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Deadline for næste Gildepost nr. 6, 2021: 
torsdag, den 28. oktober 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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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