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Nytårshilsen fra Stadsgildemesteren  

 

 

Jeg vil starte med at takke alle for den indsats, hver især har ydet i gildesammenhænge, 

det være sig i eget gilde, ved aktiviteter, møder og fælles arrangementer. Alles indsats og 

medvirken er med til at styrke vores ”liv” i Gildebevægelsen. 

Jeg er jo næsten først lige begyndt i mit nye virke, som Distriktsgildemester, en 

spændende og udfordrende opgave. 

Hele året 2021 hat jo været præget af COVID 19 – men alle har løst det flot, møder er 

flyttet og enkelte desværre aflyst, men til vores afholdte fælles aktiviteter har der været en 

fin tilslutning. 

Det netop afviklede LGT viste at der stadig er vilje til handling, der blev valgt ny 

landgildeledelse, der nu må i arbejdstøjet, jeg vil ønske dem god arbejdslyst. 

Vi skal til at udvikle mere samarbejde de enkelte gilder imellem, spørg om hjælp, hvis en 

opgave virker ”uoverskuelig” – bed andre om hjælp til specifikke opgaver. Gildet får ikke 

hjælp, hvis I ikke opsøger den. Tænk på om en sammenlægning eller et tættere 

samarbejde gilder imellem er løsningen – det er ikke farligt. 

I 2022 skal vi have gang i snakken om vores fremtid – vil vi prøve at blive flere eller vil vi 

fortsætte med et gildeliv vi har nu, og dermed måske afvente den tid hvor vi ikke længere 

er mange nok til at ”overleve”. Begge beslutninger kan være lige rigtige, men vi bør tage 

snakken og tage stilling. 

2 gilder fra Hobro er nu medlem i Aalborg Distriktsgilde i alt 54 medlemmer, de ønsker at 

deltage i nogle af Distriktsgildet fælles aktiviteter, tag vel imod dem. 

Mit ønske og håb er at vi kan gennemføre alle møder, aktiviteter m.m. i 2022. Uden vi skal 

tænke på corona og diverse restriktioner. I hvert fald når vi kommer igennem vinteren. 

 

Sæt allerede nu kryds ved vores fælles aktiviteter i 

2022 

 

 

Til slut vil jeg ønske alle og jeres familier et godt  

og lykkeligt nytår. 

 

Distriktsgildemester Finn Bramsen 
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Distriktsgildehal 

Mandag den 1. november 2021 mødtes 55 gildebrødre til Distriktsgildehal i Hasseris 

Kirkes krypt. 

Fra højsædet bød stadsgildemester Finn Bramsen os alle velkommen til gildehal uden 

optagelse. 

Derefter læste Finn årets Followshipbudskab, som er skrevet af Gry Walderhaug 

Grimsrud, landsgildemester i Norge. 

Søren Aagaard Pedersen blev herefter indsat som stadsgildeskatmester og blev budt 

velkommen som afløser for Klaus Cordes, som har siddet på posten siden 2013. En meget 

stor tak til Klaus for det store arbejde, der er udført fra Klaus’ side. 

Finns gildemestertale drejede sig om mobning, som finder sted, både i skolen og på 

arbejdspladsen. 

Der forekommer både direkte og indirekte mobning, som ofte springer frem f.eks. når der 

ikke findes et godt fællesskab i en skoleklasse. 

Blandt meget andet fører jobberierne desværre ofte til kriminalitet og dårligt helbred på 

grund af presset på mobberne. 

Det viser sig at 12% af alle voksne er ofre for mobning på arbejdspladsen. 

Man bør også tænke på den gode tone på nettet hvor det ofte er ”det vilde vesten” fordi 

sproget er meget hårdt. Det ville være en fordel hvis der, ligesom i ”gamle dage” var 

længere fra tanke til handling når man først skulle skrive et brev, lægge det i en kuvert, 

købe et frimærke og derefter bevæge sig til en postkasse for at sende brevet. Da kunne 

man nå at tænke sig om en ekstra gang. 

Ytringsfrihed betyder ikke, at man kan/må skrive hvad som helst på de forskellige medier. 

De store medievirksomheder skal ikke bestemme, hvad der må skrives på nettet. 

Efter Finns tale holdt Bente Holmbach, 9. gilde, 5 minutter Sct. Georg. Bente talte om de 

alvorlige konsekvenser i forbindelse med at Bente og hendes ældste søn, Jacob blev 

meget syge efter at være smittet med Covid-19 i sommeren 2020. Efter et ferieophold på 

Nordsjælland blev Jacob, der har Downs syndrom, så syg at han måtte indlægges på 

hospitalet. Et par dage derefter blev Bente også meget syg, men undgik dog indlæggelse. 

Det var nogle barske døgn for både Bente og Jacob, idet den eneste kontakt, der var 

mellem dem, var Bentes to daglige samtaler med personalet på den afdeling, hvor Jacob 

var indlagt. Ville de begge blive raske igen? Ville Bente få sin yngste søn og hans familie 

at se igen? Spørgsmålene var alvorlige og mange. Heldigvis blev de begge raske igen og 

har ingen følgevirkninger haft. 

Hanne Høyer læste gildeloven. 

Indgangsmusik, musik efter gildemestertalen og udgangsmusikken blev spillet på klaveret 

af Dorte Lietzen, 9. gilde. 

Ved eftergildehallen var der en rigtig god stemning. Alle var glade for, at vi atter kunne 

forsamles og nyde hinandens selskab.  

Tak til 9. gilde, der stod for aftenens praktiske udførelse. 

Gunny Kongsted, 9. gilde 
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 Et lys i mørket 

Fredslyset blev i år spredt til de uniformerede korps i Aalborg ved et arrangement i 

Gildeborgens Have torsdag, den 25. november. 

Fredslysbudskabet blev læst op, hvorefter spejderne kunne få tændt deres flagermuslygte, 

så de kunne tage fredslyset med hjem. Bagefter bød Sct. Georgs Gilderne på æbleskiver, 

gløgg og sodavand. 

Fredslyset er blevet tændt i Jerusalem og rejser hver år før jul fra hånd til hånd udover 

hele verden med budskabet om fred. 
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Nyt fra gilderne 

6. Gilde  
 
Den 18. november mødtes 17 gildebrødre til en hyggelig aften i Spejdergården på 
Sofiendalsvej. 
Spejdermuseets daglige leder Kurt Keldorff fra 1. Gilde underholdt blandt andet med en 
video fra jamboretten i Rold, hvor også prins Knud deltog. Jamboretten var bygget op over 
temaet nybyggere kontra indianere, og rigtig mange var klædt ud i forskellige kostumer og 
udstyret med fantastiske fjerprydelser – også prinsen. 
En anden video viste begivenheder fra korpslejren Blå Sommer i Haderslev i 1985. Flere 
af deltagerne havde deltaget i lejren og gensynsglæden var selvfølgelig stor. 
En vise – med forskellige spejderpersonligheder som emne – fik mange til at smile og 
synge med på melodien. 
Selv om langt fra alle havde deltaget i de 2 lejre, så dukkede gamle spejderminder op og 
gav anledning til megen snak om egne oplevelser fra spejdertiden.  
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8. Gilde  
Åbent gildemøde 10. november.  
15 8. gildebrødre og 11 gæster var mødt ind til 8. 
gildes traditionelle november møde. Traditionelt, 
forstået på den måde at menuen var og er hellig.  
Gule ærter med flæsk og pølse. Dertil øl og 
snaps ad libitum.  
Det bekom alle deltagerne særdeles vel og 
chefkokken, Jesper Hansen, som havde tilberedt 
hele herligheden i gildeborgens køkken, blev 
behørigt hyldet for de meget fremragende ærter. 

 
Vi gik 
til bord 18:40 og var under ledelse af en myndig 
og kompetent bordleder, Ardy Graversen, som 
også havde sat en række dejlige sange sammen 
der blev afsunget mellem slubren og smasken. 
Jette og Elin sørgede for at serveringen kørte på 
skinner og ryddede også flot op efter. Uvurderlig 
hjælp. 
 

Kl.20 
satte vi os til kaffebordet i dagligstuen til aftenens 
andet højdepunkt. Preben Bang Henriksen. Aftenens 
underholder var lige fløjet ind fra København 
(landede kl. 19:40) 

Preben 
fortalte 
levende 

og meget 
morsomt 

om livet i folketinget, bygget op med hans egen 
baggrund og hvordan han blev opstillet og valgt 
for 10 år siden. 
Der var mange rigtig morsomme anekdoter holdt 
i sober 

tone 
uden navns nævnelse. Alle, også ikke venstre folk, 
blev af Preben benævnt som kollegaer og ikke 
modstandere. Der blev  udvist tydeligt stor respekt 
for hinanden og tilhørerne blev ikke på nogen måde 
tvunget til høre på politiske budskaber. Aftenen var 
befriende fri for valgflæsk. 
Efter en runde spørgsmål fra salen takkede Preben 
af med klapsalve fra salen og skyndte sig hjem. 
Han skulle op og med flyet 06:40 næste dag.  Kl. 
21:30 sang vi af og bød hinanden god nat.  
Endnu et godt arrangement i 8. gilde. 
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9. Gilde 
 

 
Novembergildehallen den 17/11 blev en festlig aften, hvor vi 
fejrede 2 jubilæer og en  
95- års fødselsdag. Gildemester Bente Holmbach bød 
velkommen til stadsgildemester Finn Bramsen og Kirsten 
Larsen Holm, som deltog som gæster, og til gildets piger.  I sin 
gildemestertale fortalte Bente om spejderlivet i fire 
generationer i hendes familie. Nu er det børnebørnene der er 
spejdere. Spejderliv har altid fyldt meget i Bentes familie. Som 

medlem af 9. Gilde, føler hun stadigvæk, at hun er med. 
 

  

  
 
Kamma Jensen har 70-års jubilæum og blev kaldt frem for højsædet. Bente fortalte om 
alle de poster, Kamma har haft i sin gildetid. Hun var blandt andet med til at stifte 9. gilde 
og var den første gildemester. Stadsgildemester Finn Bramsen holdt en lille tale for 
Kamma og overrakte jubilæumsnålen. Hanne Groth har 40-års jubilæum og fik også en 
tale med ros for de poster, som hun har haft, og kansler Hanne Høyer overrakte 
jubilæumsnålen. 
 
Kirsten Hansen holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun fortalte, hvorledes sommeren med 
corona alligevel havde været en god sommer, da hendes barnebarn fra Italien, Sofia på 22 
år, havde boet hos hende i 4 måneder og haft et sommerjob i Blokhus.  
Ved den festlige eftergildehal blev jubilarer og fødselar fejret med mange taler og gaver. 
Kamma havde i anledning af sin fødselsdag ønsket at give mad og drikke. Det blev en 
uforglemmelig og rigtig hyggelig aften. 
 
 
Næste arrangement er julemødet den 15/12.  
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 10. Gilde 

20 gildebrødre deltog i gildemødet den 9. november, hvor vi skulle høre om, hvordan det 

var at være udsendt som soldat. 

Preben var i perioden februar 1999 til efteråret 1999 udsendt 

på Balkan. 

Krigene i Jugoslavien var en serie af krige og 

væbnede konflikter mellem 1991 og 2001 inden for det 

område, der før 1991 udgjorde landet Jugoslavien. 

Krigene var præget af 

bitre etniske konflikter 

mellem befolkningsgrupper i 

det tidligere Jugoslavien. 

Konflikterne havde diverse 

politiske, kulturelle og 

etniske undertoner, ikke mindst frygten for 

serbisk dominans. Krigene var blandt de blodigste 

i Europa siden 2. verdenskrig og resulterede i 

300.000 døde (estimeret) og millioner af flygtninge. De 

var også de første konflikter siden 2. verdenskrig, der 

formelt blev omtalt som folkemord. Flere af de 

involverede parter er blevet anklaget for krigsforbrydelser. 

Preben var udsendt som logistikchef og var stationeret i Pecs i Ungarn, hvorfra man 

forsynede diverse hovedkvarterer med forskellige nødvendigheder, bl.a. løn m.m., dette 

indebar tjenesterejser til Albanien, Bosnien og Slovakiet. For Preben havde det også en 

ekstra dimension, idet han ved selvsyn kunne se, hvad der skete med de forsyninger han 

havde haft ansvaret for at sende til området gennem 90’erne. 

 

Tak til Preben for et rigtigt godt indlæg. 

 

 

  

https://da.wikipedia.org/wiki/Krig
https://da.wikipedia.org/wiki/Konflikt
https://da.wikipedia.org/wiki/Socialistiske_F%C3%B8derale_Republik_Jugoslavien
https://da.wikipedia.org/wiki/Etnisk
https://da.wikipedia.org/wiki/Dominans_(mennesker)
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
https://da.wikipedia.org/wiki/2._verdenskrig
https://da.wikipedia.org/wiki/2._verdenskrig
https://da.wikipedia.org/wiki/Folkemord
https://da.wikipedia.org/wiki/Krigsforbrydelse
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  11. Gilde 

 
Julemarked 20. november 2021 
 
I 11. gilde har november i mange år været en travl måned, da vi holder julemarked i 
Aalborg Kloster.  
 
Året igennem strikker vi nisser, som bruges til både salg og gevinster. Vi laver 
dekorationer og kranse, bager og sylter. Derfor er det en stor dag, når vi åbner det 
hyggelige julemarked på Aalborg Kloster, der ligger mange timer bag.  
 
Søren Vormslev holdt åbningstale i år. Søren sagde bl.a. at han syntes, at julen altid 
startede med 11. gildes julemarked. Søren fortalte også at de mange penge, der i 
årenes løb er blevet doneret, har været til stor glæde for rigtig mange mennesker. I år 
blev der delt 3 donationer ud.  
 
Der er 3 gildesøstre, der var med til at starte julemarkedet for 50 år siden. Alle 3 fik en 
smuk buket gule roser, og Elly Mogensen blev hyldet på klostret. Elly brugte sin store 
ekspertise som rundviser på dagen.  
 
Tak til Knuden for deres samarbejde med gløgg- og æbleskiveboden. Det er en stor 
hjælp, at de unge mennesker fra Knuden tager det store arbejde med både indkøb og 
salg. Stor tak til dem.  
 
Da julemarkedet sluttede tror jeg, at vi alle var glade for den vellykkede dg. Vi havde haft 
en rigtig hyggelig dag med mange glade mennesker, som støttede os rundt i de 
forskellige boder. Ved dagens slutning, var boderne næsten tomme.  
 
Vi takker alle hjælpere og sponsorer. Uden dem var julemarkedet ikke mulig. Stor tak fra 
11. gilde.     
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 12. gilde 

 
Ved 12. gildes møde den 24. november havde vi besøg af 
gildebror Hugo Elmer, der levende fortalte om sine oplevelser, 
da han arbejdede på Thule Air Base i Grønland. 
Han fortalte også om den store ulykke ved basen, hvor et 
amerikansk atombevæbnet bombefly i 1968 styrtede ned på 
hav-isen og eksploderede ved styrtet og sendte radioaktivt 
materiale ned på isen omkring ulykkesstedet og forårsagede 
strålingsfare. - Hovedparten af de radioaktive stoffer faldt ved 
det forulykkede fly.  Mindre mængder blev båret af vinden ind 
over land. Efterfølgende er der foretaget undersøgelser af 
havmiljøet og konstateret betydelig forurening på havbunden og 
på landjorden bl.a. ved fangstplads, der ligger ved kysten 8 km syd for ulykkesstedet.  
Episoden har haft voldsomme konsekvenser for mange af oprydningsarbejderne. 
Et arbejde, som i årene efter har ført til kræftsygdom, misdannelser og død blandt en lang 
række af Thule-arbejderne, der dog i 1995 blev tildelt en erstatning på 50.000 kr. efter en 
årelang kamp med myndighederne. 

 
12. gilde har brugt 2 dage på at fremstille 
fine dekorationer, der er bestilt på 
forhånd. 
 
Vi skulle også have haft en bod ved 
Huset’s julemarked søndag den 5. 
december, men de har pga den 
nuværende situation valgt at aflyse! 
 
Den 14. december satser vi på at afvikle 
gildets julemøde, hvor vi skal hygge med 

god mad og andre juletraditioner. 
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Kulturlauget 

Kulturlauget var d. 28. oktober på eftermiddagstur tur til Gundersted. Vi skulle besøge ” 

Staudeengen” som er en sand perle. 

De har Himmerlands største salg af planter. Bl. a. stauder, frugtbuske og frugttræer i en 

meget smuk velpasset have. 

De sælger Aroniasaft, verdens stærkeste antioxidant. Fruen i huset fortalte levende om 

saftens helbredende virkning, som hun selv mener har helbredt hende og i samråd med 

lægerne. 

Der blev serveret kaffe og kage med aroniabær, lækkert. 

 Bagefter var der så salg af aroniasaft, hvilket mange benyttede sig af. 

Der var et udtalt ønske om, at vi skulle komme igen til sommer, når haven står i fuldt flor. 

Helle takkede ægteparret for en dejlig eftermiddag. 
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Medlemsrapport 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

pr. 29.11.2021 
 
 

Ændring af telefonnumre: 
1. gilde 

Flemming Hansen 
9838 3150 

Udgået 
 

6. gilde 
Jørgen Orlien 

9818 1367 – udgår 
Mobil 2539 4126 

 
8. gilde 

Jesper Hansen 
Mobil rettes til 2939 0365 

 
10. gilde 

Laila Haugen 
Mobil 4256 1243 

 
Adresseændring: 

 
8. gilde 

Helge Hoff 
Elverhøjen 38 

3600 Frederikssund 
Mobil 5272 3266 

e-mail: helgehoff2018@gmail.com 
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December 2021 
                                                        
Dato Gilde 
05. Ingelise Back 6. 
08. Kirsten Særmark-Thomsen  10. 
09 Inger Jensen 9. 
11. Allis Bartolin Møller  11. 
13. Henrik Boelsmand 8. 
14. Eva Lykke Madsen 10. 
14 Gunny Kongsted 9. 
14. Annie Sperling 10. 
16. Kirsten Hansen 9. 
20. Hanne Groth 9. 
  
 

Januar 2022 
 
Dato Gilde 
01. Helge Hoff, 65 år 8. 
04. Bjørn Mathiassen, 65 år 10. 
09. Inge Rafn 9. 
11. Søren Aagaard Petersen 8. 
11. Betty Kjærsgaard 10. 
11. Else Højberg, 95 år 11. 
15. Birgit Olesen, 80 år 2. 
18. Ellen Henriksen 12. 
21. Kamma Møller Pedersen 11. 
29. Ørvin Pedersen 1. 
 

TIL lykke 
til alle fødselarer og jubilarer  

 
God jul og godt nytår 

til alle gildebrødre

 

 

  

December 2021 
 
Dato                                             Gilde 
04. Juletur                                      1. 
06. Julemøde                                 11. 
07. Julemøde                                  8. 
09. Julemøde                                  6. 
13. Julemøde                                  2. 
14. Julemøde                                 12. 
15. Julemøde                                  9. 
16. Julemøde                                  10. 
 

Januar 2022 
 
Dato                                               Gilde 
06. Nytårsgildehal                             6.   
07.Nytårsgildehal                              8. 
08. Nytårskur                               DGL/10.G 
11. Nytårsgildehal                           10. 
13. Gilderådsmøde                          2. 
15. Nytårstravetur                            10. 
17. Nytårsgildehal                            9. 
18. Nytårsgildehal                            1. 
19. Nytårsgildehal                           12. 
 20. Gildehal                                    11. 
 27. Kulturlauget - temamøde 

 

 
8. Gilde 

     08.01. Søren Boelsmand, 25 år 
     08.01. Ardy Gravesen, 25 år 

13.01. Tage V. Andersen, 40 år 

 
6. Gilde 

    14.01. Bjarne Adamsen, 25 år 
 

1. Gilde 
     21.01. Henning Ottosen, 25. år 
 

 
 

 

Fødselsdage 

 

Arrangementer 

 

Jubilæer 
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Deadline for næste Gildepost nr. 1, februar 2022: 
fredag, den 28. januar 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

Distriktsgildeledelsen 
  
Distriktsgildemester: 
Finn Bramsen 
Tlf.: 2072 7759 
e-mail: f.bramsen@youmail.dk 
 
Distriktsgildeskatmester: 
Søren Aagaard Petersen 
Tlf.: 2338 4346 
e-mail: soren.aagaard@privat.dk 
 
Distriktsgildekansler: 
Eva Madsen 
Tlf.: 2662 4844 
e-mail: 
evalykkem2014@gmail.com 
 
Distriktets Internationale sekr. 
Laila Haugen 
Tlf. 4256 1243 
e-mail: 
lailahaugen246@gmail.com 
 
Distriktets 
Uddannelsessekretær 
Gull-Maj Cordes 
Tlf.: 2731 3540 
e-mail: g-cordes@stofanet.dk 
 

 

Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 
(Gildeborgen) 
 
Formand Jørn Anton Poulsen 
Tlf. 4096 4710 
e-mail: poulsen.ja@gmail.com 
 
Kasserer Svend Erik Jensen 
tlf. 4081 9111 
e-mail: svej02@gmail.com 
 
Sekretær Hanne Thusgaard Hansen 
Tlf. 6165 9564 
e-mail: hanne.thusgaard@hotmail.com 
 
Redaktør: 
Janne Voss Hansen 
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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