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Invitation til alle gildebrødre med familie

I krigens skygge - rundvisning på Almen Kirkegård
Dato: onsdag den 5. oktober kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Almen kirkegård
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Nordjysk
Spejdermuseum, Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, Ældre Sagen i Aalborg og
Aalborg Seniorsport Rundvisning i krigens skygge på en kirkegård i
efterårsdragt. Det er over 77 år siden Danmark blev befriet efter 5 år mørke år
med Tysk besættelse. Ved udvalgte grave på Almen Kirkegården i Aalborg,
fortælles historien om nogle af krigens mange ofre og om de meget
voldsomme begivenheder i Aalborg efter begravelsen af sabotøren Niels Erik
Vangsted den 23. august 1943. Niels Erik Vangsted var KFUM-spejder i
Aalborggruppen Knuden, og medlem af Spejdernes Hjælpekorps som blev
etableret i 1939 på foranledning fra Socialministeriet, der anmodede om
spejdernes hjælp. Spejdermuseet er i besiddelse af 269 stambogskort fra
Hjælpekorpset, herunder kortet vedrørende Niels Erik Vangsted. Det særlige
hjælpekorps bestod af spejdere fra KFUM og KFUK, Det Danske
Pigespejderkorps og Det Danske Spejderkorps.
Hør også den tragiske historie om hævnmordet på læge og Divisionschef i Det
Danske Spejderkorps, Richard Raetzel den 7. oktober 1944 og se fotos fra den
storslåede bisættelse i Budolfi Kirke og den efterfølgende begravelse på Almen
Kirkegården.
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Fellowship-Day
Lørdag, den 22. oktober 2022 kl. 12.00
Fyensgade Centret, - Fyensgade 25, 9000 Aalborg
GIM-gruppen inviterer hermed alle gildebrødre i Aalborg til at fejre ISGF´s (international Scout and
Guide Fellowship) fødselsdag.
Program:
Kl. 12.15
Kl. 12.30
Kl. 13.15
Kl. 14.00
Ca. kl. 15.00

Velkomst v. Finn Bramsen
Åben gildehal
Spisning
Indlæg fra Global Youth
Afslutning

Der vil blive serveret en tapas anretning til en pris af 100
kr.
Øl/vand og vin kan købes til rimelige priser.
Uddrag fra UngAalborgs hjemmeside: Hvad er Global
Youth? Du vil som en del af UngAalborgs Global Youth
få viden om projektarbejde, Verdensmålene, om forholdene og livet i Uganda. Du vil blive klog på sammenhænge i verden, og på hvordan du kan påvirke verden.
Du vil møde en masse fantastiske mennesker, der lever
et helt anderledes liv end dig, og du vil blive beriget af
dette møde. Som en del af Global Youth vil du få
mulighed
for at tage initiativ, ansvar og skabe et projekt målrettet
mod at skabe forandringer i den verden, du er
en del af. Du vil prøve kræfter med projektarbejde, social
innovation, frivilligt arbejde og fundraising. Du vil få et
stort medansvar for at skabe Global Youth Uganda 2020 og ligeledes et ansvar for at skabe
forandringer blandt unge i Danmark, da du efterfølgende indgår i et korps af forandringsagenter,
som vil formidle deres historie og erfaring til andre unge i Aalborg Kommune.

Tilmelding senest 16. oktober til Finn Bramsen tlf. 2072 7759
e-mail: f.bramsen@youmail.dk eller
Betty Kjærsgaard tlf. 6115 3438 e-mail:
bevertoftevej@hotmail.com
Hilsen GIM-gruppen: Finn Bramsen, Else Wedege, Margit
Kammer, Tage V. Andersen, Inge Vestergaard, Jan S. Jacobsen
Stadsgildets kontonr.:Regnr. 7450 kontonr. 0001442961
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Aalborg Distriktsgildes aktivitetspulje.

Vi har pengene, du kommer med den ”vilde” ide.
Denne information – og så mange andre – kan du finde i Regnbuebogen.
Link: Sct. Georgs Gilderne i Aalborg – Spejderidéen for voksne (sctgeorgsgilderneaalborg.dk)
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Nyt fra gilderne

Tur til testcentret for vindmøller i Østerild
Den 20. september var 1. gilde på
tur til testcentret for vindmøller i
Østerild i Thy. På vej til Østerild
stoppede vi ved Vejlerne for at se
på fuglelivet. Vel ankommet til
vindmøllecentret startede vi
besøget med at spise frokost
(anderledes smørrebrød fra
Naturmad Thy).
Efter frokosten gik Ernst Breum (rundviseren) i gang med på det dejligste thybomål at
fortælle om centret. Placeringen af centret i Østerild gav nogle fordele. Det ligner
placeringen af møller på Nordsøen - det er statens areal - og endelig er der ikke langt til
Aalborg med vindmølleindustri (Bladt Industries og Siemens Gamesa).
Ved starten i 2012 var der lokal modstand, godt hjulpet
af indbyggerne fra Thy lejren. I alt 450 ha skov blev
fældet, og centret har tilladelse til at fælde 100 ha mere.
Det var fredsskov, der skulle fældes, men det er muligt,
når der genplantes andre steder. Testcentret er 5 km
langt, og der er plads til 9 møller. Der må sættes møller
op i 330 m højde.
Verdens største
vindmølle er placeret her. Tårnet er 150 m højt vingerne har et vingefang på
220 m - møllen producerer 14
MW (megawatt) alt i alt koster
en sådan mølle 100 mio. kr.
Møllerne leverer strøm til nettet.
Møllen på 14 MW kan levere
strøm til hele Thisted kommune (dog undtaget elbiler og el
opvarmede huse). Møllerne har i gennemsnit en levealder på 3 år,
men da det er et testcenter, bliver enkelte dele af møllen udskiftet
og testet gennem de tre år. Det er danske og udenlandske
vindmøllefabrikanter samt DTU, der afprøver fremtidens vindmøller
på centret.
Efter foredraget kørte vi i egne biler rundt i testområdet (der foregik med guidning via
bilradioen). Der blev fortalt om møllerne, placeringen og naturen i området. Undervejs så
vi, hvorledes de arbejdede med etableringen af nye møller i området.
Herefter gik turen igen mod Aalborg. Tak til 1. og 2. gruppe for en vel tilrettelagt tur.
Bjarne Nielsen
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6. Gilde
Onsdag den 7. september havde 6. Gilde Gildemøde.
Jørgen Orlien viste billeder fra vores dejlige jubilæum og andre festlige begivenheder.
Det var rigtig dejligt at få genoplivet vores minder, det var alle glade for, og Jørgen Orlien
modtog en velfortjent applaus.
Derefter gik vi ind i spisestuen og nød kaffe, ostebord og hyggeligt samvær.
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10. Gilde
En tur til Amerika.af USA
Det var emnet til denne aftens gildemøde.
Lisbeth fortalte om USA’s Nationalparker
USA har 63 nationalparker og ca. 2/3 del af disse ligger i den vest, sydvestlige del af
landet.
De mest berømte er
Grand Canyon, Zion, Bryce, Monument Valley, Yosemite og Yellowstone.
Efter Lisbeths introduktion så vi en dejlig film om Grand Canyon.
Grand Canyon er en kløft, som er opstået ve erosion, idet Coloradofloden har gravet sig
ned i bjerggrunden gennem 5 - 6 millioner år og dannet den. Den er 446 km lang, op til
29 km bred og ca. 1,86 km. dyb med meget stejle skrænter, hvilket gør den til en af
verdens største kløfter. Den er beliggende i Coconino Country i det nordlige Arizona i
USA.
Grand Canyons nationalpark har siden 1979 været med i Unescos liste over
verdensarv. Arkæologisk fund har påvist, at området har været beboet i flere tusinde år
af oprindelige amerikanere, som bosatte sig i kløfterne og deres mange huler.
Grand Canyon blev af disse opfattet som et helligt sted. Puebloindianerne var et af disse
folkeslag. Hualapai - og Havasupai - stammerne bosatte sig nær ved kløften i begyndelsen
af 1400 -tallet, men forskerne har også påvist flere andre stammer i området.
Efter filmen serverede den arrangerende gruppe en rigtig dejlig osteanretning med lidt

rødvin til.
Tak til arrangerende gruppe for en god aften.
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Kulturlauget
Kulturlauget havde d. 21. september et arrangement, der hed: ” I Jørgen Utzons fodspor”.
Vi mødtes med guiden ved Utzon. Så gik vi en tur langs havnefronten, og hun fortalte om
værftet, der i mange år var Aalborgs største arbejdsplads. Jørgen Utzons far, Aage Utzon
var skibsingeniør på værftet og skabte sammen med 2 andre, respekt om sit fag ved at
udvikle spidsgatteren. Han var kendt for at beskrive sine både ned til mindste detalje.
Jørgen besøgte ofte værftet med sin far, som også tog drengen med ud på
prøvesejladser, det har sikkert givet ham lysten til selv at opleve.
Jørgen Utzon brød sig ikke om at gå i skole, han kedede sig, han ville hellere tegne og
modellere. Heller ikke gymnasietiden på Aalborg Katedralskole brød han sig om, men
tegne og lave fine små huse og bygninger var hans lyst.
Jørgen Utzon barndom foregik i Vendelbogade de første atten år af hans liv, og der er sat
en mindeplade op for det berømte bysbarn. Så flyttede familien til Helsingør, og Jørgen
blev udlært som tømrer, og hele livet havde han stor respekt for det gode håndværk. Efter
sin læretid læste han til arkitekt. Så var han kommet på sin rette hylde og tog rundt i
verden for at studere.
Jørgen Utzon er kendt som en af de dygtigste arkitekter i verden.
Operahuset i Sidney var nok hans største bedrift.
Efter guiden på bedste vis havde ført os rundt, gik vi ind i restauranten og fik dejlig varm
chokolade med flødeskum. Samtidig fortalte guiden videre om Jørgen Utzons spændende
liv og hans mange værker.
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Medlemsstatus
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Pr. 30.9.2022
Gilde

Sidste
kvartal

Stadsgilde

(3)

1.

34

18

16

0

34

2.

13

9

4

0

13

6.

22

9

13

0

22

8.

19

5

14

0

19

9.

20

10

9

0

19

10.

26

15

10

0

25

11.

23

16

7

0

23

12.

19

3

12

0

15

172

85

85

0

170

Riddere

Væbnere

Svende

I alt
(3)

30.9.2022/elm
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Fødselsdage
Oktober 2022
Dato
05.
06.
07.
11.
12.
13.
16.
16.
19.
22.
24.
28.
29.
29.
31.

Birte Haller Nordentoft, 90 år
Anne-Mette Jensen, 85 år
Jette Nielsen, 70 år
Dorte Jacobsen
Else-Marie Brix Holmsberg
Carl Emil Heidemann
Ole Max Müller, 80 år
Finn Bramsen
Lisbeth Andersen, 80 år
Allan Thrysøe-Thomsen
Annette Schou Christensen, 60 år
Hanne Høyer
Jytta Møller Graae
Jørn Andersen, 80 år
Grethe Thuen

Arrangementer
Oktober 2022
Gilde
11.
2.
12.
11.
6.
1.
1.
1.
10.
12.
12.
9.
9.
10.
11.

Dato

Gilde

05. Sangerlauget
05. Besøg på Almen Kirkegården
06. Gildemøde
11.
11. Udv. Gildeledelsesmøde
11. Høstgildehal
1.
12. Gildehal
6.
13. Gildemøde
2.
13. Kulturlauget
18. Gildehal
8.
22. Fellowship Day
24. Gilderådsmøde
6.
26. Fødselsdagsgildehal 45 år 12.

Jubilæum
9. oktober
Niels Erik Franck, 8. Gilde
50 år
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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.:
Betty Kjærsgaard
Tlf.: 6115 3438
e-mail:
bevertoftevej@hotmail.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 under Aalborg Distrikt
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Distrikt

Deadline for næste Gildepost nr. 7, november 2022:
torsdag, den 27. oktober 2022
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