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Fredslys arrangementet den 24. november 2022 foregår i
Vor Frue Kirke Vor Frue Pl. 1, 9000 Aalborg.
Efter en kort andagt kl. 17.00 oplæses fredslys
budskabet af Lena Bentsen der er tilknyttet præst ved
Vor Frue Kirke, hvorefter alle flagermuslygter vil blive
tændt fra fredslysets flamme.

Mere information senere
MGH
Henrik Larsen.
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Julevandring på Dall Hede ved Poulstrup Sø

Invitation til alle gildebrødre med familie.

Dato: Onsdag den 30. november, kl. 10.00
Mødested: P-plads ved Poulstrup Sø, Poulstrupvej 57, 9230 Svenstrup
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Ældre Sagen Aalborg og Aalborg Seniorsport

Obs: Medbring en lille kurv, hvis du vil indsamle naturmaterialer til en smuk juledekoration

3

______________________________________________________________________________________

RESERVER I KALENDEREN ALLEREDE NU
9. Sct. Georgs Gilde inviterer til
Fælles gildemøde på Trekanten

torsdag den 16. februar 2023 kl. 18-20.45
for alle gildebrødre med ledsagere under Aalborg Distriktsgilde
Indbydelse kommer i december udgaven af Gildeposten
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NB NB NB NB NB NB NB NB

I anledning af
Sct. Georgs Gildernes 90-års jubilæum
Søndag den 23. april 2023
afholdes et landsdækkende SPIS UDE arrangement.
Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Mere information kommer senere.

NB NB NB NB NB NB NB NB
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Richardt Raetzels Mindefond
Legater 2022

Mindefonden har uddelt to legater på hver kr. 4000 til Jørgen Skytte Gruppe og Terndrup
Gruppe.
Jørgen Skytte Gruppe modtager deres legat i anledning af 50-års jubilæet den 1.
september 2022 og som påskyndelse for den store indsats, de yder for fastholdelse og
udbredelse af de ideer og idealer som spejderarbejde bygger på.
Terndrup Gruppe modtager deres legat i anledning af 50-års jubilæet den 24. august 2022
og som påskyndelse for den store indsats, de yder for fastholdelse og udbredelse af de
ideer og idealer som spejderarbejde bygger på.
Med legaterne håber fonden med disse økonomiske håndsrækninger at være med til at
skabe fortsat grobund for, udvikling og udbredelse af spejderideen til gavn for børn og
unge i lokalområdet

Kaj Palsgaard Andersen
8. Gilde
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Indlæg til Gildeposten
Er gildebevægelsen i Aalborg kun for unge mennesker - eller?
Det viser sig med al tydelighed at være svært at få yngre nye gildebrødre, derfor skal vi
måske huske at tage vare på de ældre gildebrødre, vi allerede har.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi næsten alle faktisk nu er over 70 år, og
bevægelsesapparatet for flere er blevet slidt gennem årene. - Det betyder, at flere har
besvær med at komme ind i Gildeborgen, - ja, der er gildebrødre, som faktisk har opgivet
og ikke deltager i arrangementer i Gildeborgen pga. adgangsforholdene.
På et tidspunkt blev der indhentet tilbud på en lift, og økonomien var på plads, - men ak,
det blev stemt ned? - Begrundelse? - Men, som der blev sagt, det var en demokratisk
afstemning.
Så er der foreslået, at de 2 minimale toiletter på stueetagen skulle sammenlægges, og så
med skydedøre, så man nemmere kunne komme ind både med og uden hjælpemidler,
hvis nødvendigt.
Forslaget var at bryde skillevæggen ned og så kun installere 1 toilet, som var mere
tidssvarende.
Den idé blev også skudt ned.
Når det så ikke kan være anderledes, har jeg ganske enkelt en bøn: MÆND! - sæt jer dog
ned, når I bruger toilettet! - I mange tilfælde ”svømmer” gulvet, når den næste vil bruge
toilettet. Det er ikke så rart, når vores piger kommer ind med skørter og sandaler og gerne
vil undgå dette svineri.
Vi ved jo godt, at vi alle skal medvirke til, at der efter hvert arrangement er ryddet op til de
næste, der skal bruge Gildeborgen.
I flere tilfælde bliver affaldsspandene på toiletterne ikke tømt, og det er ikke så rart, hvis
det ikke er gjort, inden der skal være et nyt arrangement.
Gildeborgen lejes jo også ud – så måske tror lejerne, at der kommer nogen og fjerner
deres efterladenskaber?
Med gildehilsen
John Pedersen, 12. gilde
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Europa konference Ranum

Nu har du chancen for at være en del af det internationale, du kan tilmelde dig via det
sidste nyhedsbrev. Det er udsendt til alle gildebrødre omkring 16. oktober 2022.
Du kan også læse på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside www.sct-georg.dk – her er der
også mulighed for tilmelding.
Gildehilsen Finn Bramsen
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FELLOVSHIP ARRANGEMENT MED ÅBEN GILDEHAL

Lørdag den 22. oktober, samledes 42 gildebrødre og gæster, til ovennævnte arrangement,
i Fynsgade Centrets Lokaler.
Dagen startede med åben gildehal, ledet af distriktsgildemester Finn Bramsen, der også
læste årets Fellowship budskab, skrevet af islandske Elin Richards.
Hovedtemaet i budskabet var det vigtige i, at beskytte og bevare naturen, ligesom
miljøspørgsmålet bør have vores bevågenhed.
Efter gildehallen, nød gildebrødre og gæster et let traktement, hvorefter 2 medlemmer af
GLOBAL YOUTH, både engageret og inspirerende, fortalte om, og viste film fra deres
projekt i Uganda.
GLOBAL YOUTH er unge fra Aalborgs ungdomsskoler, der udfører oplysningsarbejde for
unge i Uganda, ligesom de, via Fund Raising, får gravet brønde i mange af de
afsidesliggende landsbyer.
Solcellelamper, medbragt fra Danmark, er ligeledes en vigtig vare, hvor der oftest ikke er
elektrisk lys.
De unge er samtidig ambassadører for FN’s verdensmål, og kan oplyse om vigtigheden i
at vi passer på vores klode på alle de måder vi kan.
GLOBAL YOUTH fik doneret kr. 3.000,00 fra Distriktsgildet.
Kl. ca 15.30 sluttede et godt Fellowship arrangement.
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6. Gilde
Onsdag den 12. oktober 2022 var 16 af 6. Gildes gildebrødre samlet til gildehal i
Gildeborgen.
Det blev en dejlig aften, hvor gildemester Karen ’s tale gik ned af ”memory lane”. Karen
startede med at beskrive, hvordan det var at være barn i 30´erne, hvad man kunne købe i
butikkerne og så fremdeles. Vi fik gennemgået hvert årti både på det personlige plan og
hvad det ellers skete i samfundet i Danmark – og dette blev sammenlignet med, hvad der
skete på verdensplan gennem hvert årti helt op til nutiden: I 40´erne, hvor der var
verdenskrig og dermed også krig i Danmark. I 50’erne, var man mere optimistiske med
hensyn til fremtiden. 60´erne blev kaldt: de glade 60´ere, dog satte Cuba-krisen sit præg
på verdensbilledet. 1970´erne huskes for stigende arbejdsløshed og dermed dårligere
økonomi. Dette førte til det næste årti, som fik navnet: ”Fattig – firserne”. Efter fattigfirserne
blev 90´erne på mange måder optimismens årti med den endelig afslutning på Den kolde
Krig. 10´ernes årti blev på mange måder kaldt ”fornuftens årti”. Folk holdt igen med
forbruget, arbejdsløsheden var lav og man ville hellere spare op til ”dårligere tider”. Nu er
vi så i 20´ernes årti, hvor der pludselig er krig i Ukraine, og dermed ubalance i
verdensfreden igen. Denne gildemestertale gav virkelig stof til eftertanke, hvilket Jørgen
Orlien’s 5 min. Sct Georg også gjorde. Jørgens indslag handlede om kammeratskab. Et
indslag om en fantastisk lærerinde, der forstod at få det allerbedste frem i sine elever,
hvilket gav ”pote”, da de var blevet voksne. Eftergildehallen blev med festlige indslag og
munter snak under middagen, hvor vi blandt andet fejrede Marianne Christensens 85-års
fødselsdag. Hun gav i denne anledning vin til maden. Mie Holmsberg havde fødselsdag på
dagen og hun fik selvfølgelig også en fødselsdagssang. Aftenen sluttede på vanlig vis
med, at vi sang: ”Nu er jord og himmel stille”.
Ingrid S Kristensen.
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8. Gilde
Oktober gildehallen 2022 blev afholdt i gildeborgen den 18. oktober. 16 gildebrødre og
gæst Finn Bramsen, DGM deltog. Gildehallen blev ledet af GM Gert Larsen, som i sin
gildemestertale fortalte om sin tid som cykelrytter i København. Senere var Gert til
optagelsesprøve ved Jægerkorpset, en prøve, han bestod, og han var aktiv inden for
Jægerkorpset i 7 år. Gildemesterens plads ved højbordet blev herefter overtaget af DGM
Finn Bramsen. Han overrakte Niels Erik Franck 50-årsnålen. Alle 50 år har Niels Erik
været medlem af 8. Gilde, og Finn Bramsen takkede Niels Erik for det store arbejde, han
gennem årene trofast har lagt i Gildet. Han har haft ledelsesposter som bl.a. Gildemester
og Skatmester.
5 min. Sct. Georg blev holdt af Michael Jensen. Michael fortalte om starten af sin
uddannelse som guldsmed, hvor han i København besøgte flere steder, bl.a. museer, som
havde samlinger af guld- og sølvsmykker, emblemer og ordener. Det var interessant, men
Michael sagde, at han finder det mere spændende at følge nutidens smykkekunst, og se,
hvordan den præsenteres på museer i dag.
Da vi kom ud fra gildehallen, stod bordleder, Carl Fryland med et fad, hvori der lå små
efterårsblade. Disse var nummererede, og svarede til bladnumre ved hver kuvert, så vi
nemt kunne finde, hvor hver enkelt skulle sidde. Desuden var bordene pyntet med små
græskar og efterårsblade. Bladene havde Ove samlet og ”lånt” på kirkegården. Niels Erik
Franck havde i anledning af sit jubilæum sponsoreret snaps til menuen, som traditionen tro
var brunkål med flæsk og pølse.
Efter spisning var der kaffe og othellolagkage, og i løbet af aftenen sang vi nogle sange,
bl.a. ”Nu falmer Skoven trindt om Land”.
Ove Samson
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9. Gilde
September gildehal.
Mandag den 26.september holdt vi september gildehal. Vores
gildesøster Dorte Lietzen som er flyttet og er optaget i 8.
Aarhus kom og deltog som gæst. Med sig havde hun 9
gildemedlemmer fra Aarhus, som ønskede at se arbejdet i
Dorte´s Aalborg gilde.
Gildemesteren fortalte bl.a. om sine tanker om, hvad tiden
som pensionist skulle bruges til. Gildemesteren mindedes
sine forældre, der var rigtig gode til at finde en ferierejse og
tage af sted med få dages varsel. Ofte fik hun et telefonopkald
på arbejdet fra sin mor, der kunne fortælle, at forældrene sad i
lufthavnen og var på vej til endnu en ferierejse. De var gode til
at opleve verdenen i deres pensionisttid. Det vil være
gildemesterens drøm for et aktivt pensionistliv, men det er
tiden måske ikke til.
Eftergildehallen var rigtig hyggelig med masser af sang og af snak over bordene. Vi gik
alle hjem med en god oplevelse i bagagen.
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11. Gilde
September gildehal
2. og 11. gilde holdt fælles gildehal den 6. september. Vi fordelte det sådan, at 2. gilde
stod for gildehallen og 11. gilde stod for eftergildehal. Efter Else havde ført fanen frem,
sang vi “Gildet er os alle”. Ulla holdt Gildemestertalen, den omhandlede den glæde et
fællesskab giver os. Venskab er en gave, man giver sig selv, ærlighed er en vigtig del af
venskabet. Ligeledes er tillid, respekt, ømhed og forståelse lige så vigtige. Mange
mennesker har svært ved ærlighed, ved at rose, være ærlige og knytte bånd, vi skal have
fordommene væk. Derefter lyttede vi til den smukke sang “Kære øjeblikke”. Jeg (Dorte fra
11. gilde) holdt 5 min. Sct. Georg. Jeg talte om, nogle af de ferieoplevelser, jeg har oplevet
sammen med min mand og min søster og svoger. Bl.a. om mødet med mange søde og
venlige mennesker, der har givet vores ferier en helt anden og stor oplevelse. Også om
hvor fantastisk det er at se hundredvis af de smukke sølvfarvede laks, der kæmper for at
komme fra Ringkøbing fjord og op i Skjern Å, for at gyde. I denne sommer besøgte vi, en
fantastisk ingeniør arbejde, det er tunnellen på 18 km mellem Danmark og Tyskland under
Femern Bælt. Det var utroligt at opleve, det er virkelig et besøg værd.
Vi sang “Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. Vi afsluttede Gildehallen.
Efter Gildehallen spiste vi en dejlig middag, Inga Landbo gav vin til maden og sødt til
kaffen i anledningen af sin fødselsdag. Tak til Inga. Vi havde en dejlig eftermiddag.
Dorte Jacobsen
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11. Gilde
6. oktober holdt vi gildemøde i Gildeborgen. Vi startede med at spise lækkert smørrebrød,
sammen med vores gæster Marianne Stokbro og Fie Højer fra Mødrehjælpen i Aalborg.
Efter en dejlig frokost, fortalte vores gæster, om det arbejde der foregår i Mødrehjælpen.
Mødrehjælpen rådgiver børnefamilier og gravide. Lidt historie: I januar 1924 blev
Mødrehjælpen stiftet, den var resultatet af to hjælpeforeninger der blev slået sammen, da
de virkede inden for det samme område. Indtil 1976 var Mødrehjælpen en offentlig
institution. Mødrehjælpens opgave var bl.a. at vejlede kvinder om graviditet, fødsel og
rollen som mor.
Mødrehjælpen kunne også give rådgivning af personlig- social- juridisk-pædagogisk- og
sundhedsmæssig art. I 1983 blev den selvejende institution Mødrehjælpen af 1983"
oprettet med socialrådgiver Hanne Reintoft i spidsen. Marianne og Fie fortalte om deres
arbejde i Aalborg. Mødrehjælpen har en butik i Danmarksgade i Aalborg, her sælger de
brugt børnetøj, legetøj og alt andet som børnene har brug for i deres første leveår. De ting
der sælges i butikken, er ting som Mødrehjælpen får doneret. Pengene fra salget bliver bl.
a. brugt til gaver, oplevelser og hjælp til de familier der er tilknyttet Mødrehjælpen. Bag
butikken i Danmarksgade er der også en række hjælpere, bl.a. til at vaske og reparere
tøjet, til hjælp til at køre, til at sælge i butikken o.s.v.
Der er mange familier der har stor gavn af det arbejde, som frivillige i Mødrehjælpen
udfører, stor respekt til dem alle. Efter en spændende gennemgang af Mødrehjælpens
alsidige arbejde, drak vi kaffe og the, snakken gik omkring det store og spændende
arbejde, som de frivillige i Mødrehjælpen i Danmark udøver. Tak til gruppe 1. for en
spændende eftermiddag.
Dorte Jacobsen
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12. Gilde
Lørdag den 24. september mødtes alle gildebrødre fra
12. gilde på Fur, hvor vi skulle afholde vores
Høstgildehal hos Rita og Herluf i Mormors Hus på
Stenøre.
Vi havde valgt at tage til Fur af flere grunde:
Vi ville gerne være sammen en weekend
Vi ville gerne opleve Fur på kryds og tværs
Vi ville gerne holde høstgildehal
vi ville gerne fejre John P’s 40 års gilde-jubilæum
Der var sørget for overnatning til alle, og vi startede
dagen med lækker brunch/frokost, inden vi gjorde klar til
at køre Fur rundt.
Vi så bl.a. det lille museum på Gammel Havn, Bette
Jens’ Hyv, Bispehuen, Svenskerhulen og fik en lille
velfortjent øl på Fur Bryghus.
Vejret var med os – dejlig september sol, og vi nød den
medbragte kaffe og kage i Langstedshuller.
Til aften dejlig høstgildehal, hvor gildemester Ritas
gildemestertale drejede sig om hendes spejderliv. - Det var virkelig en rejse gennem alle
årene med sjove og minderige oplevelser.
John P blev fejret med de 40 år som gildebror, og han blev
nok overrasket over Ritas fine jubilæumstale og ikke
mindst den flotte 40-års nål, han fik sat på gildetrøjen!
I eftergildehallen nød vi lækker buffet, som John ville give,
og det var med alskens lækkerier – mange af dem norske
specialiteter hjembragt af Margrethe og Jan, og dertil
dejlige vine, som gildet havde tjent til ved at hjælpe ved
Kunstforeningens generalforsamling.
Det blev en forrygende weekend, hvor vi efter dejligt
morgenbord gjorde klar til hjemturen. - Flere gildebrødre
ville dog gerne udforske øen lidt mere, og det var ingen
problem, da færgen fra øen sejler i pendulfart – og ganske gratis i sommermånederne!
Lørdag den 22. oktober 2022 var vi 4 gildebrødre fra 12. gilde, der deltog i Fellowship-Day
arrangementet i Fyensgade Centret. - Først med åben gildehal og spisning af lækker
tapas.
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Derefter gav 2 repræsentanter fra Ung Aalborgs Global Youth en meget givende viden om
deres projektarbejde i Uganda. - De fortalte meget spændende om muligheden for at
kunne gøre en forskel i verden. På deres rejser til Uganda fik de muligheden for at skabe
reelle forandringer for børn og unge, der lever et helt anderledes liv end de privilegerede
unge her i Danmark.
Den 26. oktober fejrede 12. gilde 45-års
fødselsdag. Alle gildebrødre var mødt op, og der
blev først holdt gildehal, hvor gildemester Rita
havde tænkt over alle de ønsker, man selv kan
have – hvad gildet ønsker sig af os, og hvad vi
ønsker af gildet.
Ønsker er nemlig rigtig mange ting – materielle
ting - et godt helbred –
et langt liv – gode
venner – fred i verden!
I gildehallen sang vi flere Jeppe Aakjær sange, og Rita
supplerede med en historie af Jeppe Aakjær – frit fortalt efter
hans bog, Po fir glowend Pæl – Færgefarten til Fur.
I eftergildehallen skulle vi udover 12. gilde fejre 2 fødselarer –
Annette og Jette, som henholdsvis er blevet 60 og 70 år.
De ville give middag og havde fremtryllet lækker menu og dertil
dejlige vine, så det blev som altid en super hyggelig aften med
sange og godt humør.
12. gildes næste arrangement er julemarked den 27. november i
Huset, hvor der bl.a. sælges juledekorationer og pyntegrønt.
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Po fir glowend Pæl :
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Kulturlauget

Kulturlauget var på tur i oktober måned til det Universitetshospital, som er
under opførelse i Aalborg.
Vi mødte 23 medlemmer op på pladsen, hvor vi mødte vores guide Anette Leth,
Hun kommer fra projektafdelingen på det Nye Aalborg Universitetshospital er vældig godt
inde i bygningen, og hvad der sker der ude lige nu.
Vi begyndte med at ifører os sikkerhedssko og hjelm og vest. Så var vi klar til lange
vandringer under bygningerne i lange tunneler som var 300 m lange.
Hele byggeriet består af 170.000 km i alt. Hvoraf de 20.000 km er til service, teknik,
køkken, og affaldsrum. Der er beregnet 350 parkeringspladser i første omgang, men kan
udvides til flere på et areal, som ligger ubebygget lige nu. Vi fik et godt indtryk at størrelsen
af det kæmpe sygehus. Men desværre var der ingen steder, som var med inventar. Vi så
en sygestue, enestue, som var pæn stor og med selvstændig stort badeværelse. Der er
plads til en extra seng, hvis det skulle komme på tale.
Vi fik at vide, at det store forskningshus, (hvor der også skal være mikrobiologi) meget
snart skal tages i brug.
Det var en god rundvisning, jeg tror, at vi alle gerne vil se det igen, når der kommer
inventar.
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Sangerlauget
Den 8. september 2022 havde sangerlauget det første arrangement
efter sommerferien – nemlig laugsting.
Der skulle vælges ny laugsmester, da Bjørn Mathiassen ikke ønskede
genvalg.
Vi takkede Bjørn for hans indsats, og som ny laugsmester blev Eva Lykke Madsen valgt.
Den 5. oktober mødtes vi igen og temaet for denne aften var ”hyldestsange til dronning
Margrethe” i anledning af hendes 50 års regerings-jubilæum.
Der var 14 dejlige sange – hvoraf kan nævnes: I Danmark er jeg født – Den danske sang –
Du kom med alt det, der var dig – Se hvilken morgenstund – Vores modersmål – Visen om
de 18 svaner – Hils fra mig derhjemme – og flere af dem med interessante og sjove
bemærkninger fra Eva, Vibeke og Jens Eric.
Det blev en sjov og spændende aften, hvor minderne fra dronningens regeringstid
vrimlede frem.
Sangerlauget mødes igen 2. november, hvor vi får besøg udefra !
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Medlemsrapport

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
pr. 27.10.2022
Ny adresse
6. Gilde
Henning Klausen
Otiumvej 7A, lejl. 9
9000 Aalborg
12. gilde
Rita Ekstrand
Herluf Stærk Christensen
Rømers Have 8, 4.tv.
9400 Nørresundby
Nyt telefonnr.
1. Gilde
Ole Max Müller
Fastnetnr. 9825 6572 udgår
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AALBORG SCT. GEORGS GILDERNES
FØDSELSDAGSFOND

Fondens formål er at yde økonomisk hjælp til gildebrødre og disses
efterladte.
Ifølge vedtægten kan bestyrelsen efter ansøgning yde økonomisk hjælp til gildebrødre, der
er helt eller delvis ude af erhverv eller af anden grund har økonomisk behov for støtte til
hel eller delvis betaling af landsgilde- og distriktsgildekontingent.
Efter ansøgning fra en gildeledelse under Aalborg Gilderne er det endvidere muligt at
supplere støtten, så det samlede beløb også dækker kontingent til eget gilde, ligesom en
gildeledelse kan ansøge om støtte til gildebrødres efterladte.
Støtten tildeles for ét år ad gangen.
I henhold til ovenstående indkalder bestyrelsen for Fødselsdagsfonden nu ansøgninger
om kontingentstøtte for året 2023.

Ansøgning indsendes på nedenstående blanket til
egen gildemester senest 31. december 2022
Gildeledelsen videresender ansøgningen til Fødselsdagsfondens formand,
stadsgildemester Finn Bramsen, som skal have den i hænde senest 31. januar 2023.
klip

ANSØGNING TIL FØDSELSDAGSFONDEN FOR ÅRET 2023
Undertegnede gildebroder i
Sct. Georgs Gilde i Aalborg ansøger herved om
kontingentstøtte for året 2023 ud fra kendte satser i indeværende år.
Landsgilde
Distriktsgilde
Stadsgildets Aktivitetspulje
Foreningen Gildeborgen
I alt

408 kr.
200 kr.
230 kr.
230 kr.
1.068 kr.

Evt. til eget gilde

kr.

Kortfattet begrundelse anføres her:

Dato og underskrift:
Gildebroder
Dato og underskrift:
Gildemester i ovennævnte gilde
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Arrangementer
November

Fødselsdage
November
Dato
03.
06.
07.
07.
10.
11.
13.
17.
18.
18.
20.
24.
25.
26.

Signe Vinther Nygaard
Søren Boelsmand
Hanne Lundgren
Birthe Nielsen
Finn Christensen
Claus Meyer, 80 år
Niels Erik Franck
Søren Egholm Sørensen, 75 år
Lars Peder Roost, 75 år
Kaj Palsgaard Andersen, 80 år
Kamma Jensen
Rita Lykke Ekstrand
Hanne Dam, 80 år
Margit Kammer

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

Dato
02. Sangerlauget
08. Gildemøde
10. Stadsgilderådsmøde
14. Gildehal
15. Gildemøde
16. Gildemøde
22. Gilderådsmøde
21. Gildemøde
23. Kulturudvalget
24. Fredslyset
30. Julevandring

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

Til lykke til alle fødselarer
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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. 1, december - januar 2022/23:
tirsdag, den 29. november
2022
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