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Nyt fra gilderne

2. Gilde

Mandag den 15. november: 2. gildes gildemøde var traditionen tro lavet til en filmaften,
sidste år måtte vi aflyse, men i år så vi ”Kvinden i guld”.
Aftenen indeholdt alt det der hører til en biografoplevelse, slik-popkorn-sodavand, jo der
manglede ikke noget, i pausen fik vi kaffe.
Kvinden i guld er et meget dyrt maleri som blev stjålet af Nazisterne under 2. verdenskrig,
det var en jødisk familie der ejede maleriet. Filmen handler om
besværlighederne med at få maleriet tilbage til ejerne (det var efter
krigen endt på et museum).
Arvingen til maleriet sloges (sammen med en ganske ung advokat)
med diverse myndigheder om at få maleriet tilbage til familien, det
drejede sig om flere millioner, så det var nok vær at sloges pm.
Det lykkedes, og maleriet endte på et museum, men familien havde
fået deres erstatning.
En god film, og idet hele taget en god aften.
Ulla Væver gildemester.

13.december
2.gilde `s julemøde blev afholdt fuldstændig som vi plejer, traditioen tro med god mad,
banko spil, Peters jul og juleevangelieet, jo der manglede ikke noget, en helt ignnem
hyggelig aften, der sluttede som vi plejer med at synge ”Dejlig er jorden”
Vi er ikke mange, men vi er gode til at have det rart
sammen.
Glædelig jul, samt godt nytår
Så må vi se hvad 2022 bringer.
Ulla Væver gildemester
2.Sct.Georgs gilde
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9. Gilde

Onsdag 15. december var juletræet i Gildeborgen klar til at modtage 9.gildes piger til
hyggelig juleafslutning. Noget alle havde set frem til, efter
alle de aflysninger og nedlukninger.
15 glade gildepiger mødte op med godt humør for at
ønske hinanden glædelig jul.
3. gruppe bød velkommen til en dejlig eftermiddag,
derefter blev der sunget velkomstsang og serveret gløgg
og æbleskiver ved pyntede borde i dagligstuen.
Så var det tid til at gå omkring
juletræet, og vi fik sunget de
kære gamle julesange. Som
tradition løb vi rundt i gildeborgen medens vi sang Nu er
det jul igen. Vi har jo stadig barneglæden i os.
Efter denne motion, trængte vi til kaffe med
hjemmebagte småkager. Ingen jul uden en god
julehistorie. Det fik vi. Marianne læste en dejlig historie,
hvor børn og nisser indgik.
I invitationen indgik der, at der var en overraskelse

Der var aftalt, at vi ikke ville lave det vanlige pakkespil. Ja, men hvad var det så for
store og små pakker, der lå under juletræet?
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Overraskelsen gik ud på, at vi med terning skulle slå en 6’er der gav adgang til at
hente en gave, der først måtte pakkes op, når alle gaver var taget.
Hvad skete – alle slog på skift en sekser i første kast.
Hvordan kunne det gå til? Selvfølgelig, terningen havde 6
prikker på alle sider.
Alle pakkede så deres gaver op
samtidig under stor morskab,
da det viste sig at alle havde
fået ens, nemlig en filtnisse.
Hyggesnakken fortsatte og der
blev spist af bordpyntenKlementiner.
Efter en dejlig eftermiddag
takkede gildemester Bente Holmbach 3.gr. for
arrangementet og ønskede alle gildesøstre og deres
familier en glædelig jul og godt nytår.
Som vanlig sluttede vi med at synge: Nu er jord og himmel stille.
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10. Gilde

Lørdag den 15. januar var 10. Gilde på Nytårstravetur i Aalborg Øst

Mange af os har aldrig set hvor meget
Aalborg er blevet udbygget mod øst. Vi fik
også et ”kig” til det nye supersygehus.
Det var en rigtig frisk tur i dejligt vejr.
Godt at se hinanden igen.
Efter turen bød Annie på kaffe/te og
sammenbragte rester fra julens bagekunst.
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11. Gilde
Mandag den 6. december 2021.
I december nåede vi at holde julemøde, inden der blev lukket pga. Corona.
Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Vi startede med at spise, dejlig flæskesteg med
det hele og risalamande til dessert. De medbragte pakkegaver blev delt ud, vi brugte de
tilfældige tal, som vi havde ved bordet. Vi drak kaffe/the og spiste julegodter, sang nogle
hyggelige julesange, og det er da utrolig, som vi alle lignede hinanden, da vi fik en
sukkerknald ind under overlæben. Vi sluttede en hyggelig eftermiddag, med ønsket om
en glædelig jul til alle.
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12. Gilde
Den 14. december mødtes 12. Gilde for at julehygge. Helt frem til datoen var vi spændte
på, om det kunne lykkes, men vi var heldige, at ingen gildebrødre var smittet eller syge, så
vi var næsten fuldtallige.
3. gruppe havde fremtryllet en lækker menu med sild, ribbensteg og risalamande, og hvor
flere også for første gang skulle smage æbleflæsk – Anne og John’s specialitet –
superlækkert!
Vi hyggede videre med kaffe og det traditionelle pakkespil, og en dejlig aften sluttede
omkring det smukke juletræ i hall’en, hvor vi alle ønskede hinanden en glædelig jul.
Den 19. januar afholdt 12. Gilde nytårsgildehal, og
alle gildebrødre havde givet tilsagn om at komme.
Det var dejligt, da vi havde planlagt, at vi ville have
taget et samlet foto. - I sidste øjeblik blev Jette og Per
dog forhindret, så vi venter til næste gang!
Vi havde glædet os til besøg af Eva Lykke Madsen fra
distriktsgildet, men det glippede også, så vi ser nu
frem til hendes besøg ved gildets møde i februar.
Det var en fin gildehal, hvor Rita havde Herluf ved sin
side som kansler, da han er suppleant for Jette.
I sin gildemestertale startede Rita med at berette om den skrækkelige gæst, der ikke ville
gå af sig selv. Det var Jeppe Aakjær, der i sin tid fortalte om den spanske syge i 1920, - og
hvor vi her 100 år efter også har en skrækkelig gæst – Coronaen -, der heller ikke vil gå af
sig selv, men stadig huserer her hos os med smitte og
sygdom.
Ved et nyt års begyndelse har vi alle mange ritualer, der
gentager sig år efter år. Men de sidste 2 år har Coronaen
spærret for det ”vi plejer at gøre”. Mange har været hårdt
ramt ved bl.a. ikke at kunne fejre jul og nytår med deres
kære.
Alle har savnet glæden og fællesskabet ved de mange
arrangementer, men aflysninger blev dagens kost, - ja, selv
vores dronning har måttet aflyse festlighederne omkring sit
50-års jubilæum.
Derfor nævnte Rita, at glæden var stor ved, at vi kunne
gennemføre vores nytårsgildehal, og hun ønskede, at 2022
ville give os mange fælles oplevelser, og hvor vi fortsat vil tage vare på hinanden og
acceptere, at vi er forskellige og dermed yder forskelligt.
Gildemesteren sluttede sin tale med, at vi skal huske på, at ikke alt er aflyst i 2022:
solen – foråret og venskabet er ikke aflyst
sangen – kreativiteten og fantasien er ikke aflyst
venligheden – brevskrivningen og latteren er ikke aflyst
troen – håbet og ikke mindst kærligheden er ikke aflyst
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John Winther holdt 5 min. Sct. Georg, og han fortalte om den
glæde, han oplever ved at frivillig i Kirkens Korshær i St. Restrup.
Han laver mad 2 gange om ugen til klienterne (beboerne), som er
meget glade og taknemlige for det frivillige arbejde, der ydes på
stedet. Det var John’s søster Hanne, også fra 12. gilde, der fik
ham med derud, og det har han bestemt ikke fortrudt. - Hanne
yder også en stor hjælp som frivillig i de kreative værksteder.
I eftergildehallen var der højt humør, og 1. gruppe havde valgt at
lave god traditionel menu med rejecocktail og dansk bøf med
lækkert tilbehør.
Snakken gik livligt oven på jul og nytår, og vi sluttede den hyggelige aften med kaffe og
hindbærlagkage og chokolader.
12. Gilde mødes næste gang til arbejdsmøde den 22. februar.

9

Kulturlauget
Kulturlaugets julemøde blev holdt 17. december.
Efter at have indtaget en dejlig julemiddag var det tid til at ” danse” om juletræet, vi blev nu
stående i år, men vi fik sunget de dejlige julesalmer.
Derefter gik vi igen ind i spisestuen, hvor der skulle leges. Efter tur trak man en seddel,
hvorpå der stod en ting, som man skulle fortælle lidt om, og derefter måtte man trække en
gave. Det vakte megen jubel og latter.
Så gik vi ind til kaffen og småkagerne. Karen læste en julehistorie, vi sang, og der var en
dejlig stemning.
En dejlig aften var slut, og Laugsmester Helle ønskede os alle en glædelig jul og et godt
nytår og et hyggeligt gensyn i 2022.

Sangerlauget
Med næsten 2 måneders forsinkelse, holdt sangerlauget den 26. januar sit ” julemøde ”.
Bjørn bød velkommen til 20 sangglade medlemmer, der startede aftenen med ribbensteg,
ost kiks og rødvin/hvidvin.
Efter traktementet, blev der med jens Erics akkompagnement, sunget såvel decembersom januar- sangen.
Herefter gik det løs med det store julebanko-spil med flotte række og hel-plade gevinster.
Gevinsten i sidste spil, en flot kurv med alskens lækkerier, blev vundet af Elsebeth
Korsbæk.
Inden aftenen sluttede med ” Stilfærdigt Farvel”, annoncerede Bjørn, at februar måneds
mødeaften bliver med
Else Marie fra Skalborg kirke, som vil fortælle om et spændende liv som organist.
Endnu en hyggelig aften i sangerlauget, sluttede kl. 22.00.
Betty Kjærsgaard

Dåseringe:
Kære Gildebrødre.
I det forgangne år afleverede vi 30,5 kg dåseringe – sidst i januar i år
har vi afleveret 26 kg. Flot.
Tak for jeres indsats til d.d.
Med gildehilsen
Hanne (11. gilde) og Vibeke (10.gilde)
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Medlemsrapport

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
pr. 31.12.2021
Adresseændring
12. gilde
Ellen Henriksen
Plejehjemmet Rosengården
Rosengade 1
1309 København
Pr. 1.12.2021
Udmeldelse
12. gilde
Judy Winneche Nielsen
31.12.2021
Minna Krægpøth
31.12.2021
Ændring af telefoner
1. gilde
Bent Møller
Fastnet nr. 9835 1842 udgår
Erik Boel Essenbæk
Fastnet nr. 9826 2377 udgår
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Medlemsstatus
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Pr. 31.12.2021
Gilde

Sidste
kvartal

Stadsgilde

(3)

1.

35

19

16

0

35

2.

13

9

4

0

13

6.

23

9

14

0

23

8.

20

5

15

0

20

9.

20

11

9

0

20

10.

26

16

9

1

26

11.

23

16

7

0

23

12.

19

4

13

0

17

179

89

87

1

177

Riddere

Væbnere

Svende

I alt
(3)

31.12.2021/elm
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Februar 2022
Fødselsdage

Dato
01.
07.
08.
11.
12.
15.
19.

Inga Berg
Leo Nielsen
Janne Voss Hansen
Leif Erik Nielsen
Ingrid By
Anny Bramsen
Connie Væver

Arrangementer

Gilde
12.
10.
10.
10.
6.
9.
2.

Dato
10. Gildemøde
08. Nytårsgildehal
22. Arbejdsmøde

Gilde
10.
6.
12.

Til lykke til alle fødselarer

13

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

Deadline for næste Gildepost nr. 2, marts - april 2022:
fredag, den 25. februar 2022
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