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Billedet på forsiden:

Overrækkelse af Sct. Georgs Prisen 2022.
Den blev overrakt til Katharina Schultz Fogtmann, ved et spejdermøde i gruppen, hvor hun
er leder, nemlig i Aalborghus Gruppe, Jens Bang Division. Katharine var indstillet af
Vibeke Rasmussen, fra 10. Gilde
Med prisen følger et kontant beløb på 2.500 kr.
Indstillingen, var bl.a. begrundet i et stort engagement for ledergruppen, en
opmærksomhed på den spejder eller leder, der lige har brug for et skulderklap, Katharinas
hjælp til ”delebørn” der får mulighed for at være spejder, når det passer ind i dagligdagen.
Vi var 3 fra Distriktsgildeledelsen, der var på besøg, tirsdag 8. marts.
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Til alle Sct. Georgs gilder i Aalborg Stadsgilde

Stor havefest i Gildeborgen
Reserver aftenen den 22. juni
til fælles have- og grill arrangement

Vi vil gerne fejre sommeren og tage vores flotte, nyrenoverede
have i brug til fælles oplevelser:
* Velkomstdrink
* Fælles grillmad
* Underholdning
* Sang og musik
* Medbring egne drikkevarer
til maden
* Kaffen serveres
* En rigtig fælles og
festlig gildeaften
* Tag gerne din ledsager med
Nærmere oplysninger kommer senere – vi er i gang med
planlægningen

Mange glade gildehilsner
1. Gilde og 2. Gilde
i samarbejde med Aalborg Stadsgilde
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Kære alle gildebrødre

1. maj 2022

Sidste år kunne vi fejre, at det var 50. gang, vi afholdt vores julemarked.
Det hele begyndte med, at 9. gilde i 1972 opstillede en tombola i et telt på Mulvad Torv
(hjørnet af Bispensgade og Gravensgade).
Det fortsatte frem til 1979 og var nu et samarbejde mellem 9. og 11.gilde efter oprettelsen
af 11. gilde i 1977.
I 1980 fik vi afslag på at opstille tombolaen på Mulvad Plads, men vi fandt hurtigt en anden
stadeplads på hjørnet af Slotsgade og Bredgade.
Fra 1981 fik vi mulighed for at leje Aalborg Kloster. Det var dejligt og kreativiteten
blomstrede. Nu var det ikke bare en tombola, vi havde. Nu blev der fremstillet julegaver,
strikkede julenisser, julepynt, juledekorationer, lækre mundgodtting og selvfølelig mange
gevinster til tombolaen for både børn og voksne.
Der var guidede rundvisninger i Klosteret, Luciaoptog, en cafe med gløgg, kaffe, the og
æbleskiver og FDF’s tamburkorps underholdt både i Klostergården og i Aalborgs centrum.
I begyndelsen var der åbent både lørdag og søndag, men i 1997 blev vi enige om, at der
kun skulle være åbent lørdag.
I 1998 valgte 9. gilde at udtræde af samarbejdet og 11. gilde fortsatte alene med de
samme aktiviteter.

Men vi må nu erkende, at vi ikke længere kan klare det. Vi er blevet ældre og færre, så vi
har ikke længere ressourcerne til det. Selvom vi de sidste år har haft hjælp af KFUM
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Knuden i Gløggboden, FDF til transport og vores ægtefæller til opstilling mm, så er vi altså
der i dag, at vi må stoppe.
Vi har talt om julemarkedet eventuelt kan videreføres som et tværgilde arrangement. Det
skal ikke nødvendigvis være med de boder, vi har haft. Kun fantasien sætter grænser for
nye ideer.
Så jeg vil opfordre alle gilder til at overveje, om det er projekt, de vil være med i, og hvis
det har interesse, så kontakt undertegnede senest den 31. maj 2022.
Jeg vil til distriktsgildetinget lave en oversigt over, hvilke opgaver, der er med
Julemarkedet i den nuværende form.
Hvis vi kan blive enige om at videreføre det som et tværgildearrangement, så er Klosteret
reserveret til lørdag den 19. november 2022.
Kontakt mig, hvis I har spørgsmål
Gildehilsen fra
Hanne Thusgaard Hansen
11. gilde
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Nyt fra Gilderne

1.Gilde
Så kom dagen, hvor vi kunne holde vores nytårsgildehal og ønske hinanden et godt
nytår, forhåbentlig med en masse sjove og gode aktiviteter sammen i gildet, men også i
fællesskab med de øvrige gilder.
Tirsdag 15. februar, en gildehal der var udsat fra 18. januar – og selv nu da vi kunne
afholde vores nytårsgildehal, måtte flere melde fra grundet smitte med COVID19.
Henning Ottosen, skulle vi denne aften fejre med et 25 års gildejubilæum, desværre
kunne Henning ikke deltage. Håber vi får mulighed ved en anden lejlighed at fejre
Henning
Svend Erik Jensen, tog i gildemestertalen udgangspunkt i forskellige punkter fra
gildeloven, det blev der en meget fin gildemestertale ud af, det gav stof til eftertanke.
5 min. Sct. Georg, blev holdt af Bo Essenbæk, der fortalte om de værdier der lå grund
for virksomheden, Bo havde været med til at starte, for mere end 50 år siden. Bo var
med til at udarbejde fejringen af de 50 år.
Til eftergildehallen fik kogt torsk, altså hele stykker, serveret med hele ”svineriet” –
bacon, rødbeder, ekstra sennep, smørsovs, løg m.m. og så var der ”bukser” til torsken.
Alt sammen veltilberedt, tak til kokken og serveringen.
Aftenen sluttede med kaffe og dejlig kage – Tak for en god aften.
GH – Finn
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Aalborg, den 20. april 2022
Lidt nyt fra 1. gilde
Gildeting den 22. marts 2022
Efter de traditionelle gule ærter, med Klaus Cordes som bordleder kom vi til Gildetinget.
Her fortsatte Klaus som dirigent. Vi skulle igennem flere ting. Gildet fik nye vedtægter, og
gildeledelsen blev genvalgt. Vi fik også en uventet gæst på besøg, idet 8 af deltagerne i
Gildetinget denne aften blev smittet med Covid-19. Flere gik herefter hjem for at smitte deres
ægtefælle. Sikken en aften.

Sct. Georgs Gildehal den 20. april 2022
Da vi indkaldte til gildehallen, troede vi derfor, at nu var vi igennem Covid-19 i gildet - men i
dagene op til gildehallen, var der to gildebrødre mere, der fik Covid-19, og med flere andre
afbud var det derfor en sluttet kreds, der mødtes for at høre gildemesterens tale og Sct.
Georgs budskabet samt aflægge gildeløftet. Der var ingen udskiftninger i højsædet, ligesom
herolderne blev på deres poster. Flemming Hansen læste Sct. Georgs budskabet - skrevet af
Finlands Landsgildemester. Gildemesteren fortsatte med Sct. Budskabet fra 2014 skrevet af
Karl Otto Meyer. Dette budskab var i tråd med budskabet fra i år (dog en anden krig). Endelig
fik vi endnu et stykke af Aalborgs historie.
Inden eftergildehallen bød Tørstmesteren på et glas bobler i foyeren. Slagets gang ved bordet
blev ledet af Per Bluhme.
Bjarne Nielsen, Gk
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6. Gilde

Tirsdag den 8. februar kunne gildet endelig afholde deres gildehal, med forsinkelse, på
grund af den allesteds nærværende coronaen.
Helt undgå coronaen kunne vi dog ikke da vores gildemester Karen Kjær netop samme
dag måtte melde forfald, så det blev
gildemesterens suppleant Ingrid
Strandsbjerg Kristensen der sad i
højsædet i stedet for. Karen havde
overladt hende sit manuskript. Vi
havde den glæde at have to gæster
Distriktsgildemester DGM Finn
Bramsen og Flemming Boye fra Sct.
Georgs Gildet i Hirtshals. Efter at
Ingrid have åbnet gildehallen og havde
budt velkomment indtog DGM Finn
Bramsen højsædet. Han lykønskede
de to jubilarer Jørgen Tolstrup
Sørensen med hans 60-års
gildejubilæum og Bjarne Adamsen med hans 25-års gildejubilæum, og overbragte
samtidig lykønskninger fra såvel distriktsgildet som landsgildet. Her efter indtog Ingrid igen
højsædet. Gildemestertalen var en omtale af hvad man kan opleve ved at vandre rundt i
Aalborg både i fortid og nutid.
Bente Hammer Thomsen holdt 5
minutter Sct. Georg over emnet
”januarlede” hvor januar blandt
andet omtales som synderen - Den
er endeløs, Trøste
Bjarne Adamsen læste gildeloven.
Ved eftergildehallen blev der budt
på boblevand og vi ønskede
hinanden GODT NYTÅR. Aftenens traktement var Fisketapas
med flutes. I anledning af sit jubilæum bød Bjarne på vin til maden.
De to jubilarer blev hyldet efter alle kunstens regler med taler og gaver. Kaffe/the med
kager blev indtaget i dagligstuen. Vi sluttede med at synge ”Mødes og skilles” herefter var
det slut på endnu en dejlig aften i 6. gilde, som vi på grund af coronaen har, måtte
undvære, i meeeeget lang tid.
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6. Gilde
I anledning af 6. Gildes 70-års jubilæum var der inviteret til reception onsdag
den 27. april.
Gildeborgen var smukt pyntet med nyudsprungne bøgegrene og andre blomstrende grene
samt med flag overalt og rød løber i forhallen.
Gæsterne blev modtaget med et glas bobler og chips. Tænk 47 mennesker var vi i alt. Vi i
6. Gilde var meget glade og taknemlige for, at så mange havde haft lyst til at være med til
at fejre os.
Efter vi havde sunget en sang holdt Distriktsgildemester Finn
Bramsen en lykønskningstale. Derefter holdt Gildemester
Karen en velkomsttale.
Derefter var det tid til donationer. Baglandet fik 5000 kr. og
Pernille fortalte, at de nu havde mulighed for at give jule-og
fødselsdagsgaver til de sårbare unge.
Blårævene fik 10000 kr. som Frederikke fortalte, de nu kunne få et køkkentelt for.
”Skyggebørn” fik 10000 kr. og Lotte sagde, at de nu kunne gøre endnu mere for de unge,
som f.eks. har mistet et nært familiemedlem.
Så var den officielle del slut og der var god tid til hygge ved de dækkede kaffeborde. Den
flotte kage som var pyntet med Gildelogo og tørklæde blev først behørigt beundret og
derefter spist.
Det blev en dejlig og minderig eftermiddag med mange glade mennesker.
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Derefter havde vi en god Gildehal.
Finn holdt tale til de tre jubilarer. Finn Christensens 70 år, Hanne Lundgrens 40 år og Inger
Jespersen 25 år.
Det gjorde gildemesteren selvfølgelig også og diverse nåle og gaver blev uddelt.
Sct. Georgs Budskabet blev læst op, vi dannede broderkæde og aflagde vores gildeløfte.
Ja det var en festlig dag.

Dagen efter den 28. april, som var vores egentlig jubilæumsdag drog 6. Gilde til Rold
Storkro.
Det blev en skøn fest. Helle Stenild var bordleder og styrede slagets gang.
Kirsten Tolstrup holdt en flot jubilæumstale.
Vi fik en lækker middag, og vi havde en rigtig god pianist Henrik Dam, som spillede
hyggemusik og kunne spille til vores egne sange.
Meget god stemning, og da vi var trætte, kunne vi gå til vores værelser.
Dejligt morgenbord og glade gildebrødre drog hjem fulde af oplevelser fra de to
dage.
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8. Gilde
Fredag, den 25. februar lykkedes det
endelig 8. Gilde at holde Nytårsgildehal,
hvor vore damer som sædvanlig deltog.
Desværre var der nogle afbud på grund af
sygdom.
Gert Larsen åbnede gildehallen, og fortalte i
sin gildemestertale om sit frivillige arbejde
som besøgsven. Mange frivillige gør et stort
stykke arbejde, som også giver meget
tilbage til besøgsvennen. Især i disse tider
med covid 19 og ensomhed betyder dette
arbejde meget. Gert har jo en fortid i
Jægerkorpset, og nævnte også situationen østpå, hvor urolighederne netop var begyndt.
Hugo fortalte i sin 5 minutters Sct..Georg om sit frivillige
arbejde som "hjælpende hånd" i Ældresagen, hvor han
møder mange forskellige mennesker og skæbner. En del
voksne børn svigter deres forældre, når der er brug for
hjælp, også selvom børnene bor tæt på Hugo var glad for at
se damerne ved gildehallen og fremførte et citat:
Kvinder forenkler vore smerter, de fordobler vores glæde, og
tredobler vores udgifter. Ved gildehallen blev der blandt
andet spillet " Happy New Year" med Abba.
Efter gildehallen nød vi en lækker menu. Lise takkede
gildebrødre og deres koner for hjælp og støtte under Oves
langvarige sygdom, og indlæggelse, samt tiden derefter.
Senere var der amerikansk lotteri samt indslag og sjove
historier ved Ove Samson og Henning Toftild. Vi sang som
altid nogle sange, og aftenen sluttede med
"Nu er Jord og Himmel stille".
Håber, vi alle får en god sommer.
8.Sct. Georgs Gilde.
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8.Gilde
Sct. Georgs gildehal 23. april.
8. gilde holdt traditionerne i hævd og mødtes, 16
gildebrødre, til fejring af Sct. Georg på dagen,
lørdag den 23. april.
Gildehallen startede kl. 11:00 under ledelse af
vores gildemester, Gert Larsen. Han havde en
lang dagsorden.
Michael Jensen fik overrakt 30-års gildejubilæums
nålen.
Carl Fryland blev indsat som ny kansler og
Thomas Jensen indsat som ny flagherold.
Sct. Georgs budskabet blev læst og vi bekræftede Sct. Georgs løftet og dannede
broderkæden.
Efter gildehallen bød på dejligt smørrebrød, øl, snaps, taler og sange alt sammen under
ledelse af Helge Hoff.
Jette Hoff var en uvurderlig hjælp ved servering og
afrydning. Tak Jette.
Efter spisning samledes vi i dagligstuen til hygge og
kaffe med Othello lagkage. Der blev sunget af ved
14:30 tiden. Efter et dejligt, hyggeligt gilde
komsammen.
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9. Gilde
Den 5. marts 2022 havde 9. gilde fødselsdag. Vi blev 58 år, og i den anledning mødtes vi
og vores ægtefæller til en hyggelig fødselsdagsfest på selve dagen.
Vi havde den glæde,
at to kommende
gildesøstre deltog i
vores fødselsdag.
Vi begyndte
eftermiddagen med
et glas ”champagne”
med kransekage og
sang fødselsdagssang.
Vi havde fået Jens Eric Strudsholm til at komme og
lave et causeri over Liva Weel´s liv. Det blev krydret
med en masse dejlige fællessange og historier.
Efter en times foredrag holdt vi en pause, hvor der blev
serveret varm kakao med flødeskum, hjemmelavede
boller med smør og én meget stor lagkage.
Foredraget fortsatte efter traktementet.
Der var som sædvanlig en meget livlig snak og hyggelig stemning inden vi fik sagt farvel til
hinanden.
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10. Gilde
22. april afholdt vi Sct. Georgs Gildehal.
Som altid er Sct. Georgs Gildehallen lidt mere ”højtidelig”
end en almindelig gildehal.
Vi hørte Sct. Georgs Budskabet, dannede broderkæde
og skulle endnu engang bekræfte vores Gildeløfte.
Der blev indsat ny gildeledelse. I år skulle hele den
gamle gildeledelse udskiftes og nye indsættes på
posterne.
I sin gildemestertale talte Annie om, at det efter en lang
coronaperiode og nu krigen i Ukraine, er vigtigt at bevare
håbet og ønsket om en bedre verden.

Den nye gildeledelse
GM Bjørn, GK Kirsten B. og GS Camilla

Meget passende lyttede vi herefter til Louis Armstrong´s
What a Wonderful World

I see trees of green
Red Roses too
I see them bloom
For me and you
And I think to myself
What a wonderful world
Nyudsprungen bøgegren

Efter gildehallen – der på sædvanlig underholdende måde blev styret af Preben - blev der
serveret fisk- og vildttapas.
Det blev en rigtig hyggelig aften, som nok også var lidt påvirket af, at vi nu endelig kunne
mærke at foråret var på vej.
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11. Gilde
Onsdag den 23.3.22 afholdt 11. Gilde Gildeting.
Gildetinget forløb stille og roligt. Desværre med flere afbud bl.a. på grund af sygdom.
Gildemester Hanne Thusgaard Hansen aflagde beretningen, som var udsendt på forhånd.
Det blev vedtaget, at 11. Gildes Julemarked fremover ikke afholdes.
Vi er blevet færre til at løfte opgaven og må erkende, at vi må stoppe. Vi vil prøve, om vi
kan finde andre ting, vi kan sætte i stedet, for at bevare det fællesskab Julemarkedet har
skabt.
Genvalg af Gildekansler Bente Møller Nielsen og Gildeskatmester Annette Gjørtz Bloch.

11. GILDE Sct. Georgs Gildehal sammen med 2. GILDE
Mandag d. 25. april 2022 holdt 11. Gilde SCT. GEORGS GILDEHAL sammen med 2.
Gilde. Vi havde fordelt det sådan, at 11. Gilde stod for Gildehallen og 2. Gilde stod for
Eftergildehallen.
Hannes Gildemestertale omhandlede bl.a. den alvorlige krig i Ukraine, en krig der er
meget tæt på os.
Vi hørte Sct. Georgs Budskabet og i fællesskab bekræftede vi Gildeløftet.
Efter Gildehallen spiste vi en lækker middag, og derefter nød vi kaffe/the og kage i
dagligstuen. Snakken var livlig, og vi havde alle en rigtig hyggelig eftermiddag.
En hyggelig dag, blev afsluttet med levende lys og sang/Dorte J
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12. Gilde.
Torsdag den 24. marts 2022 fik vi i 12. gilde afviklet vores gildeting.
Vi startede med et lettere traktement, inden vi gik over til selve tinget, som foregik stille og
roligt.
Ledelsen uforandret med Rita Ekstrand som gildemester – Hanne Jørgensen som kansler
– Jette Nielsen som skatmester.
Valgt til ny stavherold efter Minna Krægpøth blev Allan T. Thomsen, og Birthe Nielsen
overtager Broderkæden efter Inga Berg.
12. gilde havde modtaget en anmodning fra Nørresundby Spejderne angående en 16-årig
dreng, der har været spejder siden han var 6 år. Af personlige grunde er han allerede nu
flyttet hjemmefra og som følge deraf presset økonomisk i forbindelse med deltagelse i
diverse spejderaktiviteter. Han er meget vellidt, bidragende og meget aktiv og har desuden
sagt ja til at være ung i bestyrelsen hos Nørresundby Spejderne.
12. gilde har bevilget den unge spejder økonomisk støtte.
Tirsdag den 19. april 2022 holdt gildet Sct. Georgs Gildehal.
En fin gildehal, hvor vi aflagde vores gildeløfte og fra Rita en ”stærk” gildemestertale, som
jeg vedlægger.
I eftergildehallen blev der serveret en rigtig forårsmenu – karbonader med ærter &
gulerødder,
og til kaffen de skønneste lagkager, som Margrethe havde stået for.
Tak til 2. gruppe for en dejlig aften.
12. gildes næste arrangement er Forårsvandring 11. maj, hvor vi skal besøge Dansk
Nutids Museum i Aars.

Rita Ekstrands gildemestertale den 19.04.2022.
4. maj 1945 blev Danmark – på nær Bornholm frit!
2. verdenskrig var slut!!
Min onkel sad i Vestre Fængsel og blev tæsket dagligt med en ”nihalet kat”. Den hang i
hans stue til han døde. Min onkels forlovede stak ham til Gestapo – han blev aldrig rigtig
sig selv igen!
Jeg har læst en bog: ”Dreng til søs under Anden Verdenskrig” – det er barsk læsning. Jeg vil lige nævne noget, som jeg ikke har vidst, - især hvor meget englænderne var
involveret til vands!
Når fragtskibene sejlede under krigen, fik de ofte en mine-lods ombord, specielt i Oslo
Fjord, han kendte farvandet. I radioavisen kom der meddelelser til søfarende. Det kunne
være ”drivende miner observeret i den sydlige del af Storebælt”.
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Forfatteren af bogen, Karl M Jensen, købte i Hamburg en blød redningsvest, der var god
at bære hele tiden – dag og nat. Hvis skibet blev ramt, var der nelig ikke tid til at tage den
på. - pung, pas og ur i lommen.
Engelske flyvere smed magnetiske miner, som eksploderede, hvis et jernskib sejlede hen
over dem.
Dengang manglede man også kul, som man plejede at hente i Polen.
Fragtskibene sejlede i en tæt konvoj (18-20), så det var svært for krigsskibene at komme
imellem. Der blev huller, når nogle blev sprængt.
Englænderne havde også motor-torpedobåde, - det var nemt at sprænge fartøjerne. Hvert
fartøj havde et bevogtningsfartøj. Konvojen måtte ikke stoppe, evt. overlevende blev
samlet op af bevogtningsfartøjet.
S/S Kjøbenhavn, som Karl var med på, totalforliste – alle blev reddet.
Min far blev taget af russerne på Bornholm – efter krigen, som jo varede 1 år mere på
Bornholm.
Jeg har en onkel, der har søgt i arkiverne i Nexø om min fars sejladser.
Han forsøgte at stikke af til Norge med skibet, men det lykkedes ikke. Så han blev tvunget
til at sejle russiske soldater og heste fra Rønne til Polen, ombord på ”Skjold” – en 3 mastet
skonnert i træ.
Jeg blev født 24/11 1945 – og kom sammen med min mor ud at sejle. Det var nogle
farefulde sejladser. - På en af turene sad vi fast i en minekæde.
Tyskerne og englænderne havde jo strøet miner ud med rund hånd i de danske farvande.
Som halvstor pige spurgte jeg min mor, om hun ikke var bange dengang. ”Nej, svarede
hun, vi var jo sammen alle 3”.
Nogle af jer, der sidder her, kan jo huske meget mere af krigen, end det jeg har fået fortalt!
Men jeg tror ikke, at der er nogen af os her, der har haft fantasi til at forestille os, at der
atter kom krig i Europa!!
Den 24. februar blev vi klogere. Russerne havde invaderet Ukraine!
Personligt troede jeg – ”det varer ikke længe – Putin tør da ikke” – men hver dag kommer
der nye rædselsvækkende oplysninger.
14 dage efter invasionen sagde FN, at dette var den største flygtningekrise siden 2.
verdenskrig. Da var der flygtet over 2 mill ukrainere. I skrivende stund er tallet fordoblet.
Våbenføre mænd over 18 år skulle blive og forsvare landet. - Vi så flokke af kvinder og
børn, der måtte tage afsked med deres mænd, sønner og fædre. - Man bliver blød om
hjertet, når man ser en mor med børn, kommer slæbende på sin kuffert og nogle sække
med alle sone ejendele. - Forfrosne, sultne, tørstige og trætte – uden at vide hvad der
bliver deres endestation! - Ja, tårerne triller, når man ser det.
De ukrainere, der er blevet i landet, lever under kummerlige forhold. - Bor i kældre,
metrostationer og ruiner. - Hr ingen varme, lys, vand, mad og medicin, og der er ofte
udgangsforbud.
Vi var i Sct. Petersborg for år tilbage. Vores guide viste os nogle fantastiske flotte
metrostationer med kunst og guld. De var simpelthen bygget sådan, at de var bekvemme
at gemme sig i ved krig, og sæderne i togene var fine som senge. - Nu har jeg set, at det
foregår i det virkelige liv!
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Havnebyer er blevet hårdt ramt, så det er umuligt at få ind- og udførsel til at fungere.
Mange er blevet dræbt på begge sider.

Ukraines præsident Zelensky er flere gange blevet spurgt om, hvorfor han ikke flygter, han
er jo russernes mål nr. 1!
”Hvis jeg flygter, kan jeg ikke leve videre som menneske. Jeg er demokratisk valgt og
bliver ved mit folk”.
Putins mål nr. 2 er Ukraines førstedame Olena Zelensky 44 år. Hun lever med deres søn
og datter et ukendt sted. Det siges, at hun er sky men bestemt ikke stille. Hun kæmper
som sin mand, mod russerne, ved at kommunikere til ukrainerne – og til resten af verden –
via sociale medier.
Den civile befolkning bliver ramt, og da Zelensky den 29. marts talte til vores folketing,
sagde han bl.a., at børn og kvinder blev voldtaget.
Det var tydeligt at se, at folketingets medlemmerblev meget rørt over indholdet i den lange
tale.
Vi har nu den 19. april, og krigen har ikke udviklet sig i den gode retning.
Børn (som jo kan google) giver udtryk for, at de er bange – det er jeg da også.
Finland og Sverige er også bange for invasion – de søger nu medlemskab af Nato!
Gid 3. verdenskrig blot forbliver en trussel!!
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Kulturlauget
Så var Kulturlauget igen i teatret. Denne gang i Hobro teater på teatertorvet.
Skuespillerne var de tre skønne kvinder: Bodil Jørgensen, Jannie Fauerschou og Rikke
Wølck.
Det handlede om processen, når man bliver gammel og om at forholde sig til det.
Man kan jo stadig se godt ud” når lyset falder rigtigt” som de sagde! De spillede fantastisk
godt. Der var både humor og meget til eftertanke.
De levede fuldt op til teatrets målsætning: At more og noget at tænke over.
Så det var en flok tilfredse medlemmer, der igen kunne vende hjem til Aalborg.
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Sangerlauget
Efter coronaen har sluppet sit tag, og vi må synge med mindre afstand end to meter,
havde sangerlauget inviteret alle gildebrødre i Aalborg til sangaften den 31. marts.
Inge Vestergaard havde tilbudt at tage os med på en musikalsk rundtur i Nordjylland og
slutte i Skagen ved Drachmanns hus.
Inge startede sin ”rejse” gennem Vendsyssel med turen over Limfjordsbroen – vi
sang ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. - Derefter fortalte hun om A”det glade liv”
på bl.a. Royal i Nørresundby i de brølende tyvere – vi sang ”Ølhunden glammer”.
Vi fortsatte op gennem Vendsyssel, og Inge fortalte om bl.a. Sømosen. - Vores pianist
Jens Eric havde i gemmerne fundet en sang, som hans morfar havde nedskrevet på et ark
fra et gammelt regnskabshæfte – vi sang ”morfars” sang ”Aftenvandring ved Sømosen”.
Turen fortsatte til Frederikshavn, og vi sang ”Jeg vil sjunge om en helt”. - Inge fortalte om
Harald Bergstedt, og vi sang ”Jeg ved en lærkerede” – sangen blev forbudt i Danmarks
Radio i en årrække, da Bergstedt under krigen havde været nazist, men den dejlige sang
må heldigvis nu synges igen.
Derefter sang vi ”Jylland mellem tvende have” – vi var nemlig nået til Skagen. Inge fortalte
om Skagen og om Holger Drachmann, og vi sang ”Skagenssangen”, som han skrev i
1904.
Jens Eric supplerede med en oplevelse fra Skagen: Drachmann-pigerne skulle synge,
men der var ikke flere billetter. Jens Eric og hans ledsager blev tilbudt hvidvin og
havestole, og vinduerne blev åbnet, så de fra haven kunne høre den dejlige sang!
Inge fortsatte og berettede om Drachmann’s liv og kunstneriske karriere. - Vi sang ”Den
spillemand snapped fiolen fra væg” fra 1877.
Vi morede os en del over Inges fortælling om Drachmann’s mange kvinde-bekendtskaber
og ægteskaber. Der var mange navne at holde rede på – Vilhelmine, Polly, Emmy,
Amanda som han kaldte Edith, Soffi og måske flere! - Han fik 6 børn med 3 forskellige
kvinder, hvoraf han kun var gift med de 2!
Jens Eric afspillede ”Vin, kvinder og sang” med Drachmann-pigerne - Marianne Mortensen
og Mette Sønderholm og afslørede derefter et billede af Holger Drachmann, og vi
sang ”Du danske mand af al din magt”.
Inge sluttede sin interessante og fyldige beretning, og det sidste Skagens billede med Sct.
Hans bålet blev afsløret – vi sang ”Midsommervisen”, inden vi gik ind for at nyde kaffe,
boller og lagkage.
Efter kaffen var der ønskekoncert, hvor vore gæster denne aften fik lov til at vælge.
Referent
Anna-Marie
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Mindeord

Henrik Boelsmand, 8. Gilde
Den 26. februar 2022 mistede 8. gilde et højt skattet medlem. Henrik Boelsmand tabte
kampen mod den lungehinde kræft, der brød ud, over 50 år efter han havde
sommerferiejobs på Eternit Fabrikken i Aalborg.
Henrik er født og opvokset på Petersborgvej, og var spejder i KFUM, Cimbrerne fra 1955
til 1962. Han blev student fra Aalborghus gymnasium i 1970, og læste derefter til ingeniør
på Aalborg Ingeniørakademi. Han arbejdede gennem mange år som bygningsingeniør. En
del år i Iran.
Henrik blev optaget i 8. gilde 2007 og var en særdeles aktiv gildebroder. Bl.a. 4 år som
skatmester. Hans faglige kvalifikationer kom til stor nytte omkring forskellige udvalg og
projekter med relation til Gildeborgen.
Henrik vil blive savnet for sit gode humør, energi og gå-på-mod.
Ære være hans minde.
Søren Aagaard Petersen
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster
2022/2023
Gilde

26.08.2022
SpejderWebkontakt
master
Henrik
Kurt Keldorff
Larsen
Ulla Væver
Connie Væver

GildeGildeskat
kansler
mester
Bjarne Nielsen Kurt Keldorff

GIM

2.

Gildemester
Svend Erik
Jensen
Ulla Væver

Tove
Rahmberg

Hanne Dam

Else Wedege

6.

Karen Kjær

Helle Stenild

Jørgen Orlien

Gert Larsen

Carl Fryland

Margit
Kammer
Tage V.
Andersen

Ingelise Back

8.

Jesper
Hansen

Martin
Lykkegaard

9.

Bente
Holmbach
Annie Sperling

Hanne Høyer

Signe Vinther
Nygaard
Søren
Egholm
Sørensen
Elsebeth
Korsbæk
Camilla
Smalby
Annette
Gjørtz Bloch

Ingen

Tove Husum

Betty
Kjærsgaard
Inge
Vestergaard

Jytte
Højmark
Allis Bartolin

Jette Nielsen

Jan Jacobsen

Anni
Andersen/
Margrethe
Jacobsen

Gunny
Kongsted
Janne Voss
Hansen
Hanne
Thusgaard
Hansen
Jan Jacobsen

1.

10.
11.

12.

Fjerritslev
1.Hobro
2.Hobro

Hanne
Thusgaard
Hansen
Rita Ekstrand

Eigil Bach
Nielsen
Frede V.
Mortensen
Hans Chr.
Jørgensen

Kirsten Bøgh
Nielsen
Bente Møller
Nielsen
Hanne
Jørgensen

Jess Jensen
Jan F.
Michelsen
Poul M. Dam

Anders Breier
Henriksen
Henrik H.
Olesen
Vibeke W.
Larsen
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Medlemsstatus
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Pr. 31.3.2022
Gilde

Sidste
kvartal

Stadsgilde

(3)

1.

35

18

16

0

34

2.

13

9

4

0

13

6.

22

9

13

0

22

8.

20

5

14

0

19

9.

20

10

9

0

19

10.

26

16

9

1

26

11.

23

16

7

0

23

12.

19

3

13

0

16

178

86

85

1

172

Riddere

Væbnere

Svende

I alt
(3)

31.3.2022/elm
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Medlemsrapport

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
pr. 19.4.2022
Adresseændring
2. gilde
Else Wedege
Gundorfslund 24 A
9000 Aalborg
NY e-mail: else@wedege.eu
20.4.2022
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MAJ 2022
Fødselsdage

Arrangementer

Maj

Maj

Fødselsdage

Arrangementer

Dato
02. Jette Dige Møller, 80 år
02. Margrethe E. Jacobsen
03. Michael Jensen, 60 år
04. Erik Boel Essenbæk
07. Bent Møller
07. Bent Uggerly, 85 år
08. Carl Højmark
09. Hugo Elmer, 80 år
10. Inger M. Jespersen
12. Bjarne Nielsen
13. Hanne Kristensen
13. Hanne Jørgensen
14. Jan Simon Jacobsen
18. Villy Fogh
21. Jytte Højmark
22. Flemming Hansen
22. Vibeke Rasmussen, 80 år
24. Kaj Bent Hansen
24. Henning Klausen
25. Anne-Lise Mølgaard, 80 år
27. Tage V. Andersen, 80 år
27. Benny Kjær Petersen
29. Bente Holmbach
29. Ove Olesen
30. Gert Larsen

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

Dato

Gilde

03.

Kulturlauget
Hammerværket
04. Distriktsgildehal
07.
09.
11.
12.
14.
17.
18.
19.
29.
31.
01.

DGL
Forårstur
10.
Gildemøde
11.
Forårsvandring
12.
Forårsvandring
12.
Fødselsdagsgildehal 8.
Gildemøde
1.
Gildemøde
6.
Gildemøde
2.
Grisetur
8.
Udflugt
9.
Juni Ladywalk

Jubilæum:
24. maj
Kirsten Tholstrup Sørensen,
6. gilde
40 år

Til lykke til alle fødselarer og
jubilaren
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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. 4, juni/juli/august 2022:
søndag, den 29. maj 2022
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