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Nyt fra gilderne

2. Gilde
Fredag den 11.februar mødtes 2. gildes piger på Gildeborgens parkering, hvor vi fordelte
os i 2 biler og kørte til Blokhus.
Velankommet til Blokhus gik vi en god lang
tur i skoven. Det var koldt men flot vejr.
Det var dejligt bare at gå og snakke om
alting, det var lige det vi havde savnet.
Derefter var det godt at komme ind i varmen
til en god frokost, hvor snakken fortsatte.
Vi blev orienteret om gildets arrangementer her i foråret.
Vi returnerede til Aalborg efter en dejlig dag
Ulla Væver
gildemester
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10. Gilde
Gildemøde 10. februar.
På mødet havde Niels lovet at introducere os til terningespillet balut.
Balut terningspillet blev opfundet i årene omkring 2.
verdenskrig af amerikanske soldater i Indonesien. Spillet
har lighedspunkter med det velkendte yatzy spil, men dog
med andre regler. I balut skal
man vælge sin egen strategi,
og håbe på at terningerne
bakker den op.
Alle havde fået besked på at
medbringe et raflebæger og 5
terninger.
Efter en kort introduktion fra Niels kunne spillet gå i gang.
Alle spillere fik udlevet et skema, hvorpå spillerne skulle noteres deres score.
Vi spillede to og to.
I hver runde har man 3 kast. Efter
hvert kast må man tage de
terninger fra som man ønsker at
beholde. Efter 3 kast skal scoren
noteres i et felt.
Den næste times tid blev der spillet
balut.
Da alle havde udfyldt alle felterne
på deres skema – enten med deres score eller en streg –
blev skemaerne samlet sammen og Niels kunne kort tid efter
udråbe deltageren med den
højeste score. Der var også præmier til 2.,3.,4. og 5. pladsen.
Og selv et par stykker med den laveste score fik en præmie. Der
var mange fine præmier.
Herefter var det kaffe/te med kage som gruppens piger havde
bagt.
Det var en rigtig hyggelig aften.
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12. Gilde
Den 22. februar mødtes vi i Gildeborgen til arbejdsmøde.
GM Rita startede med at byde distriktsgildekansler Eva Lykke Madsen velkommen.
Derefter mindedes vi vores kære gildebror Ellen Henriksen, som vi mistede 29. januar.
Ellen blev 91 år. (se nekrolog)
Eva Lykke Madsen ville overbringe stadsgildets nytårshilsen. - Eva mødte op i fin uniform
– som hun nævnte var det jo Baden Powells fødselsdag.
Det er vi dog klar over i 12. gilde, da vi i mange år den 22. februar
har holdt Thinking Day sammen med vores arbejdsmøde i februar.
Eva takkede fra stadsgildet for godt samarbejde, og hun omtalte, at
Vesterhavsmarchen nok er en saga blot.
Hun nævnte de ting, der kunne gennemføres i 2021, bl.a. Esben
Buch, naturvejleder – LOA-sejlads og Buderup Ødekirke.
Sluttede med, at nu gennemføres ”kalenderræs” digitalt.
Efter kaffe og dejlig kage, sagde vi farvel og takkede Eva for
besøget, da vi nu skulle til at drøfte det mere praktiske – bl.a. gildets kommende
aktiviteter for 2022.
Vi ser frem til, at vi igen her til foråret bl.a. kan afvikle loppemarked på Frederikstorv.
Margrethe og Jan er nu ved at lægge sidste hånd på det praktiske omkring vores gildetur
til Norge sidst i maj.
12. gildes næste møde er gildeting den 24. marts.
Anna-Marie Pedersen
Referent
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Kulturlauget
Kulturlaugets første arrangement i 2022 var d. 27. januar, og temaet var: ” Wonderful
Copenhagen”
Alle sejl var sat til. Helle og Karen modtog medlemmerne forklædt
som Pjerrot og Columbine. Så blev der skænket champagne, og
vi ønskede hinanden et godt nytår.
Derefter var middagen serveret, der bestod af ”Grøftens varme
specialitet” og til dessert ” Is a la Glace”.
Hele aftenen havde vi dejlig musik spillet af Jens Eric Strudsholm.
Da alle var mætte, gik vi ind i dagligstuen. Snart fik vi besøg af en
solodanserinde fra ”Det kongelige teater” (Gunny Kongsted), der
iført tylsskørt dansede en flot menuet, og det vakte stor jubel.
Lidt senere kom vi på ” Noma”, hvor der var dækket fint bord med
sølvtallerkener og div.
2 fine, snobbede damer (Helle og Karen) satte sig ved bordet,
hvor vi blev betjent af en tjener (Gunny) der serverede
champagne, som vi først lige skulle kontrollere var den rigtige
årgang. Menuen blev drøftet, og der blev valgt snegle og friterede
larver. Det blev et morsomt scenarie, som der blev klappet meget
ad.
Så fik vi kaffe og chokolade, og til Jens
Erics spil sang vi mange skønne
københavnersange.
Det blev en dejlig aften i Kulturlauget.
Laugsmester Helle takkede for flot fremmøde, og vi sluttede
med: Nu er jord og himmel stille.
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Sangerlauget
Der var 17 deltagere til mødet i Sangerlauget den 23. februar.
Et planlagt foredrag med organist Eva Maria Bech, Skalborg Kirke, måtte aflyses, grundet
corona hos foredragsholder.
Til erstatning havde laugsmester Bjørn Mathiassen, fundet en række sange fra DR 1’s
top-50.
Denne gang fra perioden 1935 til1949, relaterende til årstal og begivenheder i serien
MATADOR i samme periode. Med smuk underlægningsmusik af J. E. Strudsholm, i form
af Matador temaet.
Det blev en spændende rejse, med sange og melodier af Alex Garf, Mads Nielsen, Kaj
Munk, Poul Hamborger m.fl.
Efter kaffepausen ”ønskekoncert”, hvor der blev valgt og sunget såvel nye, som mere
kendte sange og viser.
En rar aften i Sangerlauget der sluttede kl. 22.00.
Betty Kjærsgaard
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Nekrolog
Ellen Lundgreen Henriksen
Den 29. januar 2022 mistede vi i 12. gilde Ellen Lundgreen Henriksen – en elskelig
gildebror, som blev optaget i gildet den 5. januar 1984.
Ellen har gennem alle årene været meget positiv og tjenstvillig og har påtaget sig alle de
poster, der blev hende tildelt såsom stavherold – GIM – revisor og skatmester.
Ellens mand, Karl Jørgen, var også gildebror i 12. gilde til han døde.
Ellens hjerte brændte specielt for Norge, hvor hun stadig havde familie, og for 12. gildes
brødre arrangerede hun en uforglemmelig gildetur dengang, hun stadig havde gode
kræfter.
De seneste år var ikke så rare for Ellen, da hun blev stærkt hørehæmmet, men hun ville
ikke slippe kontakten til sit gilde.
Da hun ikke mere selv kunne møde til gildets arrangementer, var hun meget taknemmelig
over, at vi sendte hende billeder og ord omkring, hvad der skete i 12. gilde.
Ellen tilbragte sin sidste tid i København, hvor hendes børn og børnebørn bor.
Vi vil mindes og huske Ellen for hendes omsorg for andre, og når vi skiltes, var det fra
hende altid med et på glad gensyn!
Æret være Ellens minde
På vegne af 12. gilde
Anna-Marie Pedersen
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Medlemsrapport
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
pr. 27.2.2022
Dødsfald
12. gilde
Ellen Henriksen
29.1.2022
8. gilde
Henrik Boelsmand
26.2.2022
Ny e-mailadresse
10. gilde
Susanne Danielsen
Susannedanielsen13@gmail.com
Udmeldelse
1. gilde
Per Bruun Kjeldsen
15.2.2022
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Marts og april 2022
Fødselsdage

Arrangementer

Marts
Dato
08. Henrik Larsen
08. Hanne Vivi Kristensen, 65 år
09. Inge Ringgaard
10. Peter Jensen
11. Laila Haugen
12. Ove Samson
13. Poul Chr. Petersen Bach
14. Preben Nielsen
14. Tove O. Rahmberg
14. Annette Gjørtz Bloch
15. Mogens Bo Knudsen
17. Rita Koch, 90 år
28. John Winther
29. Helle Stenild

Marts
Gilde
1.
11.
11.
1.
10.
8.
1.
10.
2.
11.
1.
2.
12.
6.

April
Dato
01. Flemming Markussen
02. Poul Berg Nielsen
03. Susanne L. Danielsen
06. Ardy Graversen
06. Jesper Hansen
08. Karin Hansen
08. Lars Hedegaard
09. Birthe Agerhus
09. Carl Fryland
09. Anna-Marie Pedersen, 75 år
13. Klaus Cordes
18. Camilla Smalby
22. John Pedersen, 80 år
23. Niels Voss Hansen
23. Poul Sørensen
25. Gull-Maj Cordes
26. Grethe Kristensen
27. Anne Winther, 70 år
29. Marianne Møller
30. Jens Carl Nielsen

Gilde
1.
1.
10.
8.
8.
11.
1.
2.
8.
12.
1.
10.
12.
10.
1.
9.
11.
12.
9.
1.

Til lykke til alle fødselarer og
jubilarer

Dato
03. Gildeting
05. Fødselsdagsfest
07. Gildeting
09. Gildemestermøde
10. Gildeting
17. Gildeting
21. Gildeting
22. Gildeting
23. Gildeting
24. Gildeting

Gilde:
6.
9.
10.
DGL
8.
2.
9.
1.
11.
12.

April
11. Sct, Georgs Gildehal
19. Sct. Georgs Gildehal
20. Sct. Georgs Gildehal
21. Sct. Georgs Gildehal
23. Sct. Georgs Gildehal
25. Sct. Georgs Gildehal
26. Sct. Georgs Gildehal
28. 70-års gildejubilæum

2.
12.
1.
10.
8.
11.
9.
6.

Jubilæum:
23. april
Finn Christensen, 6. Gilde
70 år
28. april
Hanne Lundgren, 6. Gilde
40 år
28. april
Inger M. Jespersen, 6. Gilde
25 år

28. april
6. Gilde
70-års gildejubilæum
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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. 3, maj 2022:
onsdag, den 27. april 2022
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