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Til alle gildebrødre og ledsagere i Aalborg Stad 

 

Gå ikke glip af årets store havefest i Gildeborgens have 

Som tidligere annonceret arrangerer vi havefest for alle gildemedlemmer og ledsagere 

den 22. juni 2022. Vi starter festlighederne kl. 16.30. Og slutter kl. 21.30 

Programmet indeholder 

- Velkomstdrink 

- Overrækkelse til tre spejdergrupper af 

gavebrev til nye telte fra spejdernes lejr 

- Grill menu med forskelligt kød og masser 

af grønt tilbehør 

- Medbring drikkevarer til maden, helt efter 

jeres eget valg 

- Kaffe med noget sødt til 

- Festligt underholdningsindslag udefra 

- Vores eget sangerlaug lægger an til 

fællessang med musik 

 

Pris: Kr. 60,- pr. deltager 

Tilmelding og betaling kan foretages på en af 

nedenstående tre måder: 

 

1. betaling via Mobile Pay på 8776JD 

         som er ”Aalborg gildernes sommerfest” 

2. beløbet indsættes på bankkonto 7455-1027951 

3. beløbet betales kontant til festen  

        (kræver tilmelding på e-mail til kurt@keldorff.dk) 

Anvend helst nr. 1. 

Tilmelding senest søndag, den 12. juni 2022. 

Festen gennemføres med økonomisk tilskud fra vores nye pulje til fælles aktiviteter, 

vedtaget på seneste distriktsgildeting 

Praktisk information: 

Vi er ikke sikker på, vi har havestole nok til alle, så hvis I har et par klap-sammen stole, I 

kan medbringe, vil det være fint.  

Ud over pavillonen vil der vil være opslået åbne ”markedstelte” og -sejl som overdækning. 

Hav påklædning efter vejret og medbring evt. tæpper. 

 

Med venlig gildehilsen 

1. og 2. Gilde 

  

mailto:kurt@keldorff.dk
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AALBORG STADSGILDE/AALBORG DISTRIKT 
 

indbyder til 
 

ÅBEN SOMMERGILDEHAL 
som afholdes i 

 
Buderup Ødekirke mandag den 8. august 2022 kl. 18.00. 

 
Efter gildehallen køres til Spillemandsmuseet, Rebildvej 25 B, Skørping, hvor der 

findes borde og bænke og hvor vi i tilfælde af dårligt vejr har mulighed for at sidde 
inde, og hvor der ligeledes forefindes toilet. 

 
Medbring selv mad og drikke samt bord og stol 

(stol bruges også til gildehallen). 
Påklædningen er uformel (fritidstøj). 

Der er ingen tilmelding og ingen deltagerbetaling. 
 

Det er vort håb at se mange af distriktets gildebrødre samt ledsagere. 
Husk også at sommergildehallen er en god mulighed for at tage nye 

mulige gildebrødre med til en gildehal. 
 

På gensyn fra Aalborg Stads- og Distriktsgildeledelse 

 
 
 

  

 

Buderup Kirke, som stammer fra 1100-1200-tallet, fik 

betegnelsen ”ødekirke” i 1907 da Støvring Kirke blev 

indviet. 

 Efter at tyveri, hærværk og forfald havde sat sine spor blev der i 

1944 ryddet op og det meste inventar blev fjernet.  

 

Således er der i dag kun et gammelt muret alter og en døbefond 

tilbage. 
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Kryddersnaps og Åbne Huse i Urtehaven  

Onsdag den 17. august kl. 10-12 

 

Mødested:  

Urtehaven i Lindholm, Frederiks Raschs Vej 9, 9400 Nørresundby 

 

Turledere: Naturvejleder Esben Buch og i 

samarbejde med Aalborg Senior Sport, 

Ældre Sagen Aalborg, Aase Daarbak fra 

Sundby Samlingerne, Kaj Tingleff fra 

Snapselauget ”Cimbrerne” og Kurt Keldorff 

m.fl. fra Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

 

OBS: Husk et lille glas til gratis 

snapsesmagsprøver og medbring egen 

formiddagskaffe/the 

 

Med mange forskellige træer, buske, lægeplanter og krydderurter, kan et besøg i 

Urtehaven være til stor inspiration, når du vil lære at krydre din egen snaps. Hele 

formiddagen vil Cimbrerne og naturvejlederen, fortælle om de bedste snapserecepter og 

uddele smagsprøver ved flere udvalgte planter og krydderurter i Urtehavens afdeling med 

snapseplanter, kaldet snapsehaven. Sundby Samlingerne åbner Urtehavens smukke 

huse, der oser af spændende kulturhistorie fra lokalområdet og her kan du opleve den helt 

specielle stemning, der knytter sig til Raschsgården, Pibemagerhuset og Brohusdet.  

Vi afslutter formiddagen med at nyde den medbragte kaffe i Humlehaven. 

 

 

 

SALG af KAFFE 
 
I poser a’ 170 gram, til 1 kande med 12 kopper.  
Disse er igen på lager, og sælges til 10,- kr. pr. pose. 
Bestilling ved DGK:  
Søren Aagaard, pr. mail – soren.aagaard@privat.dk 
Opkrævning sker via jeres Gildeskatmester. 
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FELLOWSHIP – Lørdag 22. oktober 2022 

 

 

 

Tidspunkt og program er p.t. ikke fastlagt, men GIM-forsamlingen arbejder med opgaven. 

Der bliver spisning og et indslag af en art, stedet bliver i Aalborg, vi håber på et sted i 

midten af byen, hvor der er busforbindelser. 

Noter allerede nu denne begivenhed i din kalender, planlæg det i jeres gilde/gruppe 

arbejde. 

 

Da det er en lørdag, bliver det et frokostarrangement, hvis ikke vores ”gæst/gæster” kun 

har mulighed for et aftenarrangement, der kommer en udmelding snarest. 

 

GIM’erne 

 

DGM – Finn Bramsen 
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Nyt fra gilderne 

1. og 9. Gilde 

Så blev Hamburgturen endelig gennemført. 

Medlemmer med ledsagere fra 1. og 9. gilde har været på en 

herlig 4-dagestur til Hamburg. 

Turen var først planlagt gennemført i foråret 2021, men pga. 

coronaen kunne dette ikke lade sig gøre. 

Den 16. maj 2022 satte 36 deltagere kursen mod Hamburg med 

Nilles Rejser som arrangør. 

Turen var godt tilrettelagt og guiden Svend Arup var en meget fin 

guide og historiefortæller.  

Der var indlagt små ”svinkeærinder” på turen mod Hamburg, og frokosten blev indtaget på 

en lille restaurant ved siden af svævefærgen over Kielerkanalen 

                                                               

Vel ankommet til Hamburg sidst på eftermiddagen var vi på en rundtur til fods med Svend. 

Meget rammende boede vi på et hotel i området St. Georg, tæt på Hovedbanegården. 

Dag 2 havde vi en fin tur rundt i Hamburgs pakhusområde Speicerstadt, som er på 

UNESCO’s liste over verdenskulturarv, videre om Alstersøerne, hvorefter vi gik gennem 

den gamle Elbtunnel, som er over 100 år gammel. Denne tunnel er for nylig renoveret og 

fremstår nu fin og lys.  

Efter frokost var vi på en herlig sejltur rundt i Hamburgs kolossale havneområde, hvor vi så 

de kæmpe containerskibe som sejler til og fra Hamburg til hele verden. 

Videre rundt i Hamburg skulle vi have været i Michaeliskirken, som engang var verdens 

højeste bygning, men pga. et stort arrangement var kirken lukket denne dag. 

Dag 3. Det lykkedes denne dag at aflægge et besøg i Michaliskirken, som er en meget 

smuk barokkirke og hvor der er ikke mindre end 5 orgler. 

Efterfølgende var vi på besøg i Elbphilharmonie, som er bygget ovenpå et gammelt 

pakhus og som står på 1.700 betonpæle midt i Elben. Bygningen blev indviet i starten af 

januar 2017 efter 6 års forsinkelse.  

Vi besøgte Hafencity, som viser Hamburg i fremtiden og er 

Europas største urbane byggeri i det 21. århundrede. 

Derefter skulle vi opleve Miniatur Wunderland, som er en 

modeljernbane og verdens største af sin slags. Her kører 

hundredvis af modeltog rundt i miniaturelandskaber fra f.eks. 

Alperne, USA og endda lille Danmark.    

Der er så mange små, små detaljer at man kan få mange timer til at gå derinde og 

alligevel ikke når at få øje på det hele. 
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Dag 4 var hjemrejsedag. På hjemturen besøgte vi det historiske forsvarsværk Dannevirke, 

hvis historie strækker sig fra jernalderen til 1864. Museet, som man tidligere har kunnet 

besøge, var revet ned da der var gjort flere interessante 

fund lige der, hvor museet var blevet bygget. Der var 

man nu i fuld sving med at foretage udgravninger. 

Efter et lille stop ved grænsen, hvor der var mulighed for 

at handle, gik turen videre hjemad, dog med et 

frokoststop i nærheden af Rødekro. 

Efter en meget fin bustur, hvor vores chauffør, Ole, 

havde vist at han kunne ”sit håndværk”, både på de 

lange stræk og i de mest umulige situationer inde i Hamburg, ankom vi til Aalborg ved 18-

tiden. 

Tak til alle rejsedeltagere for det gode humør og et dejligt samvær. 

Gunny, 9. gilde 

 

6. Gilde 
 

18. maj mødtes 15 gildebrødre i gildeborgen for at høre et foredrag om organdonation.  
 
Det blev holdt af Per Clausen fra Hobro, der havde mistet sin kone, da hun var 64 år. 
Heldigvis havde de snakket om organdonation så Per var ikke i tvivl, da lægerne sagde 
hun var hjernedød. Hun skulle give sine organer videre, så andre kunne leve.  
Det har han det godt med i dag selvom det var et frygteligt chok pludselig at stå i den 
situation. 
Han havde en ung kvinde med, der havde fået en ny nyre efter at have levet i 8 år med og 
i dialyse, hele hendes ungdom  
 
Det var et meget lærerigt og eftertænksomt foredrag, og det viser hvor vigtigt det er at tage 
stilling, så ikke ens nærmeste skal stå i den situation at skulle tage stilling, hvis der 
pludselig sker noget med os. 
Efter kaffe og boller gik vi eftertænksomme hjem.  
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8. Gilde  

 
Lørdag den 14. maj, 8. Gildes Fødselsdag. 64. år. 
  

Vi var 13.Gildebrødre der deltog. 
Fødselsdagsgildehal: Gildeborgen kl. 10,00, ledtes af tidligere gildemester Jesper. 
  

Vor gildemester Gerth Larsen var forhindret, havde bedt Jesper Hansen, om 

at lede vor Fødselsdagsgildehal. 
  

Jesper bød velkommen og åbnede gildehallen. 
  

Gildemesters tale, 64 år. hans opvækst og ophold inden han kom til Farsø, 
Her blev han spejder og senere gildebevægelse, her og Grønland. 
  

Jesper bad Michael om at holde fem minutters Sct. Georg. 
Michael talte om 25 år i gildet, mærkedage og som gildemester. 
  

Gildehallen hævet og vi blev budt til bords. 
  

Fødselsdagildehallen fejrede vi med en dejlig brunch tilberedt af 2. gruppes 

mesterkok, intet manglede, appetitten og stemningen var god. 
  

Martin stod for bordet og kunne byde med 2 sange. 
Tak for i dag og god sommer. 
  

 

 

9. Gilde  

Tirsdag den 26. april var 18 gildesøstre samlet til Sct. Georgs Gildehal, hvor vi skulle forny 

vort gildeløfte og genindsætte Hanne Højer som gildekansler og Elsebeth Korsbæk som 

skatmester.  

Gildemester Bente begyndte 

sin gildemestertale med et digt 

fra ”pigesind – forårsnat – 

skrevet af Tove Ditlevsen 

1939. Herefter fortsatte Bente 

med sine betragtninger og 

glæde ved foråret - det kan 

være en tur i skoven fuld af 

anemoner og duften af ramsløg. En tidlig morgen at høre 

fuglenes sang, en morgentur inden arbejdsdagen med ”Lady”. 

Man kommer i godt humør og humør smitter – man bliver positiv, man oplever overskud, 

man oplever håb og optimisme.  

Gildehallen sluttede med en forårsmelodi fra filmen ”far til fire – 1953 
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10. Gilde 

 

Forårsudflugt lørdag, den 7. maj. 

På en solrig, men blæsende forårsdag mødtes 20 gildebrødre ved 

Gildeborgen for i bus at blive kørt på den efterhånden traditionsrige 

forårsudflugt. Det er i år 10. gang gildet tager på forårstur. I 2020 

gik turen blot til Østerådalen (Covid-19). Men den var vi heldigvis 

ikke berørt af denne gang. 

Turen gik i år til det østlige Himmerland. 

Undervejs var der formiddagskaffe i Lille Vildmose. Nogle var endda 

så heldige, at de fra tårnet så flere kongeørne. Herfra gik turen ad 

små veje forbi bl.a. herregården Kongstedlund gennem Bælum, 

Smidie og flere andre småbyer og så flere 

herregårde/slotte, hvis 

historie Annie hver 

gang fortalte om.  

Undervejs blev vi også 

belært om, hvordan 

man udtaler 

bynavnene på 

østhimmerlandsk, da 

der var flere øst himmerlændinge med i bussen. 

Før vi spiste frokost, var vi omkring Als Odde. Et 

meget dejligt sted. Her så vi bl.a. mindestenen for lods 

Ib Velling, der få timer efter befrielsen blev skudt af 

tyskerne.  

Frokosten blev indtaget 

på spejdercenteret i 

Als. På trods af kun ca. 

30 spejdere i området 

ved Als har de et meget dejligt center med ”madpakkehus”, 

som bruges til afholdelse af møder, flere sheltere, bålsted 

mm. Det hele lå på en dejlig stor grund. 
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Gruppelederen for Als spejderne i Als fortalte os om 

centeret. For ulejligheden fik Vera Hansen overrakt 

en donation fra vores hjælpekasse.  

Efter frokosten kørte vi videre og kom forbi 

mindestenen for den hvide hest, som Christian den 

X red på over grænsen ved genforeningen i 1920. 

Herfra kørte vi forbi endnu nogle slotte/herregårde.  

Hver gang fortalte Annie deres historie. Jeg tror, at 

vi i alt kom forbi 14 slotte/herregårde.   

Inden i kørte retur til Aalborg skulle vi selvfølgelig ind og have 

en is Vebbestrup.  

Det var nogle trætte og lidt forblæste gildebrødre, der ved 

17tiden nåede Gildeborgen igen. 

Tusind tak til gildeledelsen for en dejlig tur. 
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11. Gilde 

Den 9. maj tog 11. gilde 

på skovtur nordpå til 

Sæby og Frederikshavn. 

Vi mødtes ved 

Gildeborgen, mange 

pyntet med fine 

sommerhatte. Kl. 10 

kørte vi nordpå i den 

fineste og nyeste bus. Vi 

kørte mod Sæby ad 

motorvejen. Vi så den 

flotte nye havn.  

Frederikshavn kommune har udvidet havnen, med 190 

pladser til større både og 85 pladser til mindre både. 

Helt personlig er jeg meget fascineret af, den måde 

man har udvidet havnen 

på, med kæmpestore sten, 

sand og et stort 

gravearbejde. 

 

Vi kørte videre nordpå, i nærheden af Gærum holdt vi og nød 

den smukke udsigt, bl.a. til Frederikshavn og Kattegat, her 

blev vi også frisket op med en bitter. 

 

Ved Pikkerbakken gjorde vi igen holdt, vi gik de 300m 

igennem skoven op til udsigtsposten. Vi var meget heldige 

med vejret, sigtbarheden var rigtig god og vi kunne bl.a. se 

de forskellige olie- og fragtbåde, der ligger for anker i Ålbæk 

bugten. 

 

Ved udsigtsposten er der en meget stor sten, hvor 2 konger og 1 kronprins alle med 

navnet Frederik, har fået deres navn (underskrift) ridset i stenen.  

 

Vi kørte en lille tur i Frederikshavn og derefter kørte vi til Sæby, til Jacobs Fiskerestaurant. 

Her spiste vi os mætte i deres lækre ta’selv bord. Vi sluttede af med en dejlig kop kaffe/te. 

Efter maden havde vi lidt tid i Sæby, hvor vi hver især lod lysten råde. Jeg var på besøg i 

den smukke kirke, kirken er resten af et stort firefløjet kloster fra 1470. Kirken er kendt for 

de fine kalkmalerier. 

 

Så gik turen hjemover, på vejen gjorde vi holdt ved Sæby jernkilde, ved jernkilden blev der 

i år 1900 opført Sæby Kur- og badehotel, prisen for hel pension var dengang 4 kr. om 

dagen. Det kom efterfølgende til at hedde Kilden. 

 

Trætte og mættet med indtryk kørte vi mod Aalborg. 

Stor tak til gruppe 2 for at arrangere den fantastiske tur til os, også stor tak til Bjarne for at 

gøre os klogere på områder og seværdigheder omkring Sæby og Frederikshavn/Dorte J  
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 12. Gilde 

 
 

Den 11. maj mødtes 12. gilde i Aars på Dansk Nutids Museum. 
 

Den arrangerende gruppe havde bestilt rundvisning på museet, 
der gennem de sidste 25 år har gemt næsten alt, hvad 
danskerne har brugt gennem de seneste 100 år. 
Ja, man blev nærmest henført til sin barndom og ungdomstid, 
hvor man huskede mange af de 
udstillede effekter. 
En hel afdeling med fotoudstyr op 
gennem tiden – køkkenmaskiner – 
værktøj og ikke mindst legetøj. 
Det hele er meget autentisk 
indrettet med bl.a. en gammel 
frisørsalon med alle 
dens ”torturredskaber”: 
gammeldags jernkrøllejern – spoler 

til permanentkrølning og skrappe væsker! 
Også fint indrettede stuer fra 60-erne 
og 70-erne, så minderne vrimlede 
frem…. 
 
I øjeblikket er der på museet en særudstilling med temaet 
SPORT og FRITID med genstande både fra konkurrencesport, 
motion, friluftsliv og leg. - Der er også blevet plads til gamle 
foreningsfaner og flotte folkedanserdragter. 
Der var også lavet et ”spillested”, hvor man kunne sætte sig og 
hygge med gammelkendte brætspil eller bobspil.  
 
Efter rundvisning og 
tilbageblik nød vi et 
lækkert stjerneskud 

og sluttede en hyggelig aften med kaffe og 
kringle. 
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Ladywalk 2022. 

9 friske gildebrødre mødtes onsdag, den 1. juni i Østerådalen for at gå deres egen 

alternative Ladywalk. 

Efter en dejlig gåtur kørte vi til Gildeborgen, hvor vi hyggede os i pavillonen. 

 

 

Inge Vestergaard, Hanne Thusgaard, Karin Hansen, Hanne V. Christensen, Vibeke Rasmussen,  
Annie Sperling, Jytte Højmark, Lis Andersen og Janne Voss Hansen 
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Kulturlauget 

Kulturlaugets arrangement i maj gik til Godthåb 

Hammerværk, som i 5 generationer har været drevet 

af Zinck- familien. I dag er det et spændende 

museum. 

Virksomheden blev grundlagt af smed Christian Zinck 

i 1858, der på grund af vandkraften indrettede sin 

smedje i den nedlagte papirmølle ” Godthaab” og 

opkaldte sit hammerværk efter den. 

Først var vi i cafeen, hvor museet bød på øl og sodavand. 

Derefter gik vi over på fabrikken, som i dag er et levende museum, hvor alle maskiner 

fungerer. Vores guide som viste os rundt, forklarede og viste os, hvordan de virkede og 

fortalte den spændende historie om fabrikken gennem de mange år. 

I 1858 overtog Christin Zinck også Ridemans Mølle og 

vandretten. Der blev nu også anlagt en turbine, hvilket 

var en stor ting. 

Dengang lavede man mange mindre ting f.eks. 

landbrugsredskaber, men så fik de dampmaskine, og 

der blev så en stor produktion. 

I 1969 var det slut med damp og man fyrede mest med 

træ. 

De gamle maskiner bliver stadig drevet af vandkraftanlægget. 

Vi havde en fantastisk guide, som viste alt om maskinerne 

og historien. 

En smed viste os ved smedjen, hvordan man lavede de 

flotte redskaber, det var vi alle meget duperede af. 

I 1977 lukkede den gamle smedje, og i 1995 blev museet 

startet, og det er en enestående mulighed, man i dag kan 

opleve det. 

Vores besøg endte med endnu et besøg i cafeen, hvor vi fik kaffe og kage. 

En rigtig god og lærerig eftermiddag. 
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Sangerlauget 28. april  
 

 
Vores pianist Jens Eric Strudsholm havde lovet at 
stå for aftenens program, da Bjørn var forhindret 
denne aften. Efter en veloverstået påske havde 
Jens Eric fundet inspiration til aftenens tema – 
nemlig Erik Påske. 
 
Han dykkede ned i Erik Påske’s liv og fortalte om 
hans lange karriere både som skuespiller og 
sanger. 
Erik Påske var født lidt uden for Kolding i 1933 og 

blev uddannet murer, inden hans liv som kunstner tog over. 
Vi sang en del af Erik Påske’s utallige kendte sange: Nu går våren gennem Nyhavn – 
Katinka, Katinka – Tørresnoren – Min elskling, du er som en rose – Med Amor som blind 
passager – Anna var i Anders kær – Den spillemand snapped fiolen fra væg - På 
Øresunds blå og Så længe skuden kan gå. 
 
Erik Påske blev også populær som skuespiller. Han fik hovedrollen på Det Kongelige 
Teater i Jeppe på Bjerget. 
På Aalborg Teater spillede han Tewje i Spillemand på en tagryg. 
Havde også en rolle i Pelle Erobreren. 
Derudover var han også med i flere stykker på TV. Han var med i en af TV’s julekalendere 
– Vinterbyøster. - Mange husker ham som overbetjent Gormsen i Ka’ De li’ østers? - i 
Livsens Ondskab, hvor han spillede den trivelige redaktør Heilbunth, formand for 
Ædedolkenes Klub og ikke mindst i Gøngehøvdingen. - Han var også flere gange med i 
Cirkusrevyen. 
 
Erik Påske var meget folkekær og populær og havde en lang og alsidig karriere. Han døde 
i 1992 - 58 år gammel. 
 
 Efter kaffe og boller med ost og marmelade – gik vi ind til Ønskekoncert, hvor mange af 
forårets sange stod på ønskelisten. 
Vi sluttede en hyggelig aften med Benny Andersens Go’nu nat. 
 
Referent  
Anna-Marie Pedersen 
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Nekrolog 

Leo Nielsen, Vadum, døde 23. maj, 92 år gammel. 

Leo var med i 10. gilde i mere end 50 år. Kun et halvt år efter gildets 

oprettelse blev Leo optaget sammen med sin kone Vivi. Efter Vivis 

død, dannede Leo par med Rie, også fra 10. gilde.  

Leo har haft stort set alle tillidsposter i gildet.  

Leo havde en stor viden om mange ting, og fulgte med i dagens 

aktuelle emner og politiske diskussioner, hans glæde ved livet var stor. 

De sidste mange år havde Leo store problemer med hørelsen, hvilket 

gik ham meget på især i større forsamlinger. 

Leos retvisende moralske kompas, kom til udtryk i mange diskussioner. Altid kunne en sag 

ses fra flere sider, og altid var der mere end en enkelt løsning. 

De fysiske kræfter svandt over det sidste halve år, og dermed deltagelse i aktiviteter, men 

til kort før sin død deltog Leo i ”biografklubben” – kørte selv til og fra Vadum. Lysten til 

oplevelser var ikke begrænset. Leo ville gerne med på gildets weekendtur til 

grænselandet, og sagde ”der er så meget historie, jeg vil genopfriske, men de fysiske 

kræfter er for små” 

I det mere kuriøse: Leo kunne noget helt specielt – nemlig at dirigere et ”tjikkerlikker”. Det 

var som om armene blev løsnet ved skuldrene, så de blev en halv gang længere, og så gik 

de som møllevinger. Hvordan de blev sat på plads igen, er mig en gåde. 

Trods de tunge tab gennem livet var det rart i kirken at høre, at Leo havde sagt: Livet var 

overvejende en fest, og valgt, at ”What a wonderfull world” skulle spilles inden kisten blev 

båret ud. 

Til Leo: 

Tak for alt det, du har været for 10. gilde. 

Tak for, den rollemodel du har været for os alle. 

Tak for, at vi har fået lov at kende dig. 

Bjørn Mathiassen, GM 
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Medlemsrapport 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

pr. 24. maj 2022 
 

Ny adresse 
1. gilde 

Hans-Jørgen Ottosen 
Søndre Ringvej 47 

9300 Sæby 
 

Ny e-mailadresse 
10. gilde 

Camilla Smalby 
csmalby@gmail.com 

 
Dødsfald 
10. gilde 

Leo Nielsen 
23.5 2022 

 
 

 
 

mailto:csmalby@gmail.com
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Fødselsdage  

Juni 

Dato Gilde 

01. Jørgen Tolstrup Sørensen 6. 
01. Ulla Væver 2. 
01. Jørn Anthon Poulsen 10. 
02. Birgit Møller Nielsen 11. 
05. Bodil Lillienskjold, 65 år 9. 
08. Herluf Christensen 12. 
09. Jytte Egebo 6. 
12. Ditte Johnsen 2. 
12. Verner Kjærsgaard 10. 
13. Elly Mogensen, 90 år 11. 
19. Kirsten Bøgh Nielsen 10. 
21. Jørgen Bøgh Nielsen 10. 
24. Lis Andersen  10. 
26. Marie-Louise B. Larsen, 85 år 11. 
28. Else Wedege, 90 år 2. 
30. Mogens L. Danielsen 1. 

Juli  

Dato Gilde 

04. Hanne Thusgaard Hansen 11. 

05. Ellen Høyer, 85 år 11. 

09. Hans-Jørgen Ottosen 1. 

11. Bodil Benedicte Bredahl 11. 

12. Annette Ankeraa 10. 

17. René Nilles 1. 

18. Bente Hammer Thomsen 6. 

22. Elsa Berglund Simonsen 9. 

23. Bente Guldfelt 9. 

23. Henning Ottosen, 80 år 1. 

August  

Dato Gilde 

04. Jette Hummel Heidemann 9. 

06. Karen Kjær  6. 

11. Jørgen Abel Jensen, 90 år 1. 

11. Bjarne Adamsen 6. 

12. Henning Toftild 8. 

14. Leo Kjær Nielsen 10. 

15. Karen Moritz, 109 år 2. 

15. Lena Kühn Larsen 6. 

15. Richardt Bjørno, 85 år 1. 

16. Hans Jørn Husum 1. 

16. Martin Lykkegaard 8. 

17. Per Bluhme Larsen 1. 

27. Kirsten Tolstrup Sørensen  6. 

28. Eddy Jensen, 90 år 2. 

 
 

Arrangementer 
Juni 

Dato Gilde 

02. Fødselsdagsgildehal 2. 

09. Friluftsgildehal 11. 

10. Kulturlauget Voergaard 

14. Friluftsgildehal 10. 

15. Friluftsgildehal 12. 

16. Friluftsgildehal 6. 

16. Friluftsgildehal  8. 

16.Friluftgildehal 9. 

 22. Havefest i Gildeborgen 

 

August 

08.Buderup Ødekirke 

11. Gildemøde 8. 

16. Arbejdsmøde  12. 

17. Gildemøde 9. 

17. Kryddersnaps i Urtehaven 

22. Fødselsdagsgildehal 10. 

 

Jubilæum 

 

 

 

John Pedersen, 12. gilde 

26. august, 40 år 

 

 

Rettelse: 

I sidste nr. af Gildeposten stod der fejlagtigt 

at 

Kisten Tholstrup Sørensen, 6. gilde 

 havde 40-års jubilæum 24. maj. 

Der skulle have stået 60-år   
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Deadline for næste Gildepost nr. 5, september 2022: 
mandag, den 29. august 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: 
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Tlf.: 2731 3540 
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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 
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