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Stadsgildeledelsen                                                                                                                                               februar 
2021 
 
 
 

Kære gildebrødre 

Godt nytår! – vi sender en hilsen til jer for at markere, at vi stadig eksisterer, hvis I skulle 

være i tvivl. Coronakrisen har gjort det umuligt eller meget svært at mødes, men vi håber, 

at når foråret kommer, lysner det for muligheden for at mødes igen. 

Mange møder er blevet aflyst, men vi vil gerne opfordre til, at I ”tænker ud af boksen” ved 

at mødes på alternative måder. Det kan være at gå en tur til trods for vintervejret eller at 

se hinanden/mødes virtuelt.  

På landsgildeplan har to distriktsgildemestre taget initiativ til virtuelle møder mellem 

distriktsgildemestrene og landsgildeledelsen. Der har været afholdt møder hver måned 

siden oktober, og der er lagt en plan for hele foråret. Ved hjælp af programmet Zoom 

mødes man virtuelt i to timer en lørdag formiddag. På møderne har været drøftet mange 

emner herunder gildebrødres direkte tilknytning til distriktet, hvis et gilde nedlægges, 

fordelingen af stof mellem Sct. Georg og nyhedsbreve og oprettelse af uformelle 

diskussionskredse i form af cirkler (se i øvrigt seneste nummer af Sct. Georg). Virtuelle 

møder er et godt alternativ, når det ikke er muligt at mødes rigtigt. 

Fra landsgildekontoret er der en opfordring til gildekanslerne: Husk at opdatere 

gildebrødrenes e- mail adresser på medlemssystemet. 

Regnbuebogen 2021: I forbindelse med at Gildeborgen blev ”taget ud af Aalborg 

Stadsgilde”, blev der lavet en aftale om at gennemføre en revision/opdeling af 

Regnbuebogen, således der fremover vil være to vejledninger nemlig: 

• En vejledning vedr. Aalborg Distrikts- og Stadsgilde 

• En vejledning vedr. Gildeborgen 

 

Vejledningen vedr. Aalborg Distrikts- og Stadsgilde er nu afleveret til WEB-master Martin 

Lykkegaard med henblik på færdiggørelse. Når dette arbejde er tilendebragt, vil 

vejledningen blive lagt ud på Stadsgildets hjemmeside. 

Vi håber, I alle har det godt, er ved godt mod og er raske. Husk nu på, at det går mod 

lysere tider, forhåbentlig også med bekæmpelse af corona-epidemien, så vi kan mødes 

igen. 

Med venlig gildehilsen 

Stadsgildeledelsen 
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 Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg                          

(Gildeborgen).    

8. februar 2021  

Indkaldelse til  

Generalforsamling  

Mandag den 22. februar 2021 kl. 1800 i Gildeborgen  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Valg af 2 stemmetællere.  

3. Bestyrelsens beretning.  

4. Regnskab til godkendelse.  

5. Indkomne forslag – 3 forslag.  

- Vedtægtsændringer § 1  

- Vedtægtsændringer § 3.2  

- Orientering om projekt/Etablering af trappelift v/ Palle Bjørnstrup.  

6. Budget 2021 samt forslag til årskontingent.  

7. Valg af revisor og suppleant for revisor.  

8. Eventuelt.                                                                                                                                                                         

I generalforsamlingen deltager gildemesteren fra hvert gilde, subsidiært en af 

sideposterne, hvis gildemesteren har forfald, jf. nugældende vedtægter § 7.7. Hvert gilde 

har en stemme på generalforsamlingen. Stadsgildemesteren eller et medlem af 

stadsgildeledelsen indbydes til at deltage – dog uden stemmeret. Endvidere deltager 

foreningens bestyrelse uden stemmeret.  

Foreningen Gildeborgen er vært ved smørrebrød som indledning til mødet. Af hensyn til 

indkøb er tilmelding nødvendig senest onsdag den 17. februar 2021 til undertegnede, e-

mail: hanne.thusgaard@hotmail.com  

Såfremt det pga corona restriktionerne ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen 

den 22. februar 2021, vil generalforsamlingen blive flyttet til en senere dato.  

Udsendt pr e-mail til bestyrelsen, distriktsgildeledelsen, 10 gildemestre, 10 kanslere og 10 

skatmestre.  

Med gildehilsen fra                                                                                                                                    

Hanne Thusgaard Hansen                                                                                                                                 

Sekretær.    
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Aalborg, den 1. februar 2021  

  

  
  

Dato: Søndag, den 25. april 2021 kl. 11-14  

   

Mødested: Bålpladsen ved den tidligere campingplads, indkørsel fra Faunavej, 9000 

Aalborg  

   

Turledere: Naturvejlederne Ole Henrichsen og Esben Buch i samarbejde med Dansk 

Mødrehjælp Aalborg og Sct. Georgs Gilderne i Aalborg  

   

OBS: Husk kurv eller bakke til de vilde 

planter   
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Vesterhavsmarch 2021 
 
Efter at marchen blev aflyst i 2020, satser vi på festlig afvikling søndag 11. juli – dette som 
altid på stranden Blokhus – Løkken. 
Det er jo 50-års jubilæum, den første march fandt sted i 1972, ja det er før min tid i Sct. 
Georgs Gilderne – men andre kan formentlig huske denne første march.  
 
  Prøv at tænke på, hvor mange Km. der er gået på stranden – 
hvor    mange pølser der er solgt – hvor mange frivillige 
timer gildebrødre har   lagt i arbejdet med afvikling, forberedelse af marchen. 
 

Der er gennem åren uddelt penge, overskuddet, til rigtig mange 
projekter, både her og i udlandet. 
I år bliver der uddelt flere penge, end i mange af de tidligere år, 
fordi vi har jubilæum. 

 
Det er nu koldt og mørkt, vi er ramt af en omfattende nedlukning, men snart kommer solen 
mere og mere frem, vi kommer til at mærke varmen, på terrassen – i haven – ved fjorden – 
på altanen, og mange andre steder.  
Samfundet åbner mere og mere op, og lige pludselig er tiden kommet for 
Vesterhavsmarchen den 2. søndag i juli 2021 
 
Så sæt nu kryds, et stort kryds i kalenderen, og kom op på stranden, besøg vores 
stationer. Der jo er Blokhus – Midtvejs – Kettrup – Grønhøj og Løkken. 
 
 
Gildehilsen Finn Bramsen     
Med hilsen fra komiteen 
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Jørgen Orlien 50-års gildejubilæum 
 

 
Mandag den 17. januar havde Jørgen Orlien 50-års Gilde- 

jubilæum. 

I den anledning tog bl.a. gildeledelsen ud til Jørgen for at 

lykønske ham.  

Jørgen har i alle årene gjort en kæmpe indsats for såvel 6. Gilde 

som gildebevægelsen i det hele taget. 

Jørgen fik overrakt hilsener fra både stadsgildet og landsgildet. 

Desuden fik Jørgen også en gave fra 6. Gilde. 

Vi havde en meget hyggelig formiddag. 

De øvrige festligheder i anledning af jubilæet må vente til vores 

fødselsdagsgildehal den 28. april.  
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Nyt fra gilderne 
 
 

1. Gilde 
 
Ja, nyt er måske ikke den rigtige overskrift, vores aktiviteter er sat på vågeblus og møder 
er der næsten ingen af. Enkelte grupper i gildet er nødsaget til at holde helt afstand andre 
grupper kan afvikle enkelte møder. 
Vi samarbejder jo med 5. og 7. gilde – her er der ligeledes stilstand i de 3 klynger, der er 
sammensat på tværs af alle de tre gilder. Der har været få aktiviteter – en af klyngerne var 
på byvandring hvor vi så på gavlmalerier, dette trods en kraftig regnbyge. Vi sluttede med 
frokostanretning i pergolaen. P.s. før de strikse forsamlingsforbud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette billede er fra gavlen på Tove Ditlevsens Vej - Australske Fintan Magee Godt 
nok ikke et af dem vi så. 

Planen var gildeting sidst i marts, men det virker ikke helt til at det bliver en mulighed, selv 
om diverse restriktioner bliver lempet, skal vi jo ikke udfordre skæbnen. Så må vi hellere 
vente. 
Tiden der kommer, hvor der bliver flere lyse timer, og temperaturen stiger – den glæder vi 
os til, alting og afstandskrav, mundbind og håndsprit bliver meget lettere. 
Godt at vores tid i spejderregi og årene i gildebevægelsen har styrket os til at vise 
samfundssind, det giver os nu styrke til at komme gennem denne tid. Det bliver helt sikkert 
en periode vi ikke kommer til at glemme. 
Gildemester – Finn Bramsen, 1. gilde 

 

6. Gilde 
 
Her sker ikke meget i 6. Gilde. Men der er ens for os alle- Vi passer på hinanden, og håber 

snart at vi må ses i gilderne igen.  

 

Helle Stenild 

https://www.visitaalborg.dk/aalborg/planlaeg-din-tur/fintan-magee-tove-ditlevsens-vej-36-gdk1111616


8 
 

 
 

8. Gilde 
 
Der sker ikke meget i 8. gilde. Dog har vi holdt en række gruppeleder video møder, hvor vi 

forbereder et gildeting til marts også over video. 

 

 

10. Gilde 

      

Midt i en coronatid er det vanskeligt at have et aktivt gildeliv.  

I 10. Gilde, har vi som alle holdt lav profil, men grupperne har heldigvis taget godt 

vare på hinanden, så mange har været i stand til at mødes i mindre grupper til 

udendørs aktiviteter eller til små hyggelige sammenkomster. 

I december sendte grupperne hinanden julehilsner, så alle fik et lille indblik i hvad 

der skete rundt i gildet 

Vi har planlagt at ”lade året gå om” så vi til gildetinget vil genvælge alle til 

nuværende embeder og poster. Vi skulle også have haft nye grupper, men vi ønsker 

at give det nuværende gruppeliv et år mere. 

Gildeledelsen arbejder p.t. med vores forårsudflugt, som vi måtte udskyde sidste år. 

Til Sct. Georgs Gildehallen ser vi meget frem til at fejre Leo Nielsens og Vibeke 

Rasmussens 50-årsjubilæum.  

Det er en vanskelig tid at være glad og positiv i, men vi skylder os selv og hinanden, 

at se fremad og at se muligheder frem for begrænsninger her i denne historiske tid. 

På 10. Gildes vegne 

Annie Sperling 
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Mindeord: Betty Pedersen  
 
den 20.december 2020, mistede 2. Gilde et kært medlem, nemlig Betty 
Pedersen. 
Betty blev medlem af 2.gilde i 1982, hvor hun var et meget aktivt 
menneske, som vi satte stor pris på, 

hun delte sin interesse for gildearbejdet sammen med hendes mand Knud Pedersen, 
sammen tog de til mange arrangementer, der blev afholdt i Landsgilde sammenhæng. 
Betty elskede en god diskussion, det var aldrig kedeligt at være sammen med hende. 
I mange år styrede hun til og afmelding i gildet, og det gjorde hun godt. 
Betty fik for nogle år siden en hjerneblødning, og den kom hun aldrig over, til sidst kom 
hun sammen med Knud på plejehjem, Betty mistede for knap to år siden Knud, og da gik 
det rigtig ned ad bakke. 
Betty Pedersen vil blive savnet!!! 
Æret være hendes minde 
 
Ulla Væver Gildemester 2.Sct.Georgs gilde 
 

 

Mindeord: Mona Asp 
 
Den 6.januar 2021 mistede 2. Gilde endnu et medlem, Mona Asp gav 
op efter kort tids sygdom. 
Mona blev indmeldt i 2. Gilde i oktober 1992, også hun var meget aktiv 

i gildet, Mona var ikke meget for, at stå op og sige noget, men hendes hjælp med ALT 
praktisk, så var Mona PÅ pletten, der var ikke nej i hendes mund. 
 
Da 2.gilde havde vore Forårsmarked i Klosteret lavede Mona sammen med Bente 
Jacobsen de flotteste blomsterdekorationer der var til salg, det var hendes arbejde, at vi 
havde så flot en bod, da vi senere havde vores Tombola, var Mona også i front med at 
lave gevinster, jo meget aktiv har hun været. 
Hun har ligeledes været en stor hjælp med at smøre madder til hjælpere 
Vesterhavsmarchen. 
Jo, der var gang i Mona Asp. 
Mona Asp vil blive savnet !!! 
 
Æret være hendes minde 
 
Ulla Væver Gildemester 2.Sct.Georgs gilde  
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Nekrolog  
 
 
Jette Breaa født Raetzel 
 
Richardt Raetzels Mindefond har med sorg modtaget meddelelse om, at Jette Breaa er 

sovet stille ind den 2. februar. 

Jette Breaa var født under 2. Verdenskrig og var blot fire år, da hendes far læge Richardt 

Raetzel, daværende divisionschef for Det Danske Spejderkorps i Nordjylland blev 

snigmyrdet i 1944 af tyske håndlangere. 

Efter Jette Breaa’s mor Elly Raetzels bortgang i 2002 tiltrådte Jette Breaa som formand for 

den mindefond, en kreds af spejderkammerater havde oprettet i 1944 til minde om 

Richardt Raetzel. 

Jette Breaa sad som formand for fondens bestyrelse frem til 2013, hvor hun blev afløst af 

datteren Merete Raetzel Breaa. 

Afdøde var gennem arbejdet i bestyrelsen for Richardt Raetzels Mindefonden med til at 

uddele donationer til glæde og gavn for spejderarbejdet i Nordjylland. Donationer som er 

kommet mange spejdergrupper i Nordjylland til gavn. 

Æret være Jette Breaa’s minde. 

 
Kaj Palsgaard Andersen 
Formand for Richardt Raetzels Mindefond 
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Medlemsrapport 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 13.2.2021  

 
 

Adresseændring 
 

 2. Gilde 
 

Benny Kjær Petersen 
Sommer Mindesvej 34 

Afd. B, stue 12 
8250 Egå 

Samme telfnr. 9814 2677 
 
 

Dødsfald 
2. Gilde 

 
Betty Pedersen 

20.12.2020 
 

Mona Asp 
6.1.2021 
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Medlemsstatus 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 31.12.2020 

Gilde 
Sidste 

kvartal 
Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (3)       (3) 

1. 14 11 3 0 14 

2. 16 9 5 0 14 

5. 12 8 4 0 12 

6. 23 10 13 0 23 

7. 12 3 9 0 12 

8. 21 5 15 0 20 

9. 22 14 8 0 22 

10. 27 17 10 0 27 

11. 25 17 8 0 25 

12. 19 5 14 0 19 

 191 99 89 0 188 
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Mærkedage februar, marts og april 2021 
 

Fødselsdage i februar: 
 
Dato:              Gilde: 
01.  Inga Berg, 85 år                  12. 
07.  Leo Nielsen                  10.  
08.  Janne Voss Hansen                 10. 
12.  Ingrid By  6. 
15.  Anny Bramsen  9. 
19.  Connie Væver  2. 
 
 

Fødselsdage i marts: 

 
Dato:                                             Gilde: 
08.  Henrik Larsen               7. 
08.  Hanne Vivi Kristensen                11. 
09.  Inge Ringgaard  11. 
10.  Peter Jensen    1. 
11.  Laila Haugen  10. 
12.  Ove Samson                8. 
13.  Per Bruun Kjeldsen     5. 
13.  Poul Chr. Petersen Bach   7. 
14.  Preben Nielsen, 80 år 10. 
14.  Tove O. Rahmberg     2. 
14.  Annette Gjørtz Bloch   11. 
15.  Mogens Bo Knudsen     5. 
17.  Rita Koch    2. 
28.  John Winther, 70 år                    12. 
29.  Helle Stenild, 75 år    6. 
 

 

Fødselsdage i april: 
 
Dato:                                             Gilde: 
01.  Flemming Markussen       7. 
02.  Poul Berg Nielsen      5. 
03.  Susanne L. Danielsen 10. 
06.  Ardy Graversen, 60 år   8. 
06.  Jesper Hansen    8. 
08.  Karin Hansen  11. 
08.  Lars Hedegaard    5. 
09.  Birthe Agerhus    2. 
09.  Carl Fryland    8. 
09.  Anna-Marie Pedersen 12. 
13.  Klaus Cordes    1. 
18.  Camilla Smalby  10. 
22.  John Pedersen  12. 
23.  Niels Voss Hansen, 75 år 10. 
23.  Poul Sørensen, 85 år  1. 
25.  Gull-Maj Cordes                      9. 
26.  Grethe Kristensen  11. 
27.  Anne Winther  12. 
29.  Marianne Møller    9. 
30.  Jens Carl Nielsen, 90 år   7. 
 

 
 

JUBILÆUM: 
 
 
 
 
 
 

 

25 år 

17. april: Inga Berg, 12. gilde 
 

40 år 

22. april: Else Højberg, 11. Gilde 
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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. 2, 2021: 
30. april 2021 
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