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Julehilsen 2022 

 

En julehilsen til alle gildebrødre i Aalborg, samt Hobro og Fjerritslev.  

 

Vi har haft et år, hvor vi næsten er sluppet af med virkninger af  

Corona. Mange gode stunder sammen fælles og i det enkelte gilde.  

 

Når jeg nu sidder her og sender denne julehilsen til jer, tænker jeg 

på Fredslyset hvor budskabet starter med ordene ”Fred starter med dig”  

hvis vi kunne efterleve dette overalt i verden, så ville der ikke være krig 

i Europa, ja i Ukraine.  

Jeg kan ikke lade være med at tænke på alle dem der denne jul står i håbløse situationer, 

mit håb er at det snart må slutte. 

Det er fantastisk alle de herboende Ukrainere, der er faldet så godt til og er kommet i 

arbejde, det er godt for dem og vores samfund. 

 

Jeg ønsker jer alle og familie  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Distriktsgildemester 

Finn Bramsen 
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Aalborg Sct. Georgs Gildernes Nytårskur 2023 

Lørdag 7. jan 2023 kl. 12.00 – 16.00 ca. 

Restaurant Orkideen, Ølgodvej 1 

 

Til nytårskuren er gildebrødre, kommende gb. og pårørende velkomne. 

Sundbykoret optræder. 

Patricia Estrada fra Kirkens Korshær fortæller 

Sct Georgsprisen og donationer uddeles. 

Vi skal have en lækker frokostbuffet, med 

isvand, til 150.-,  

øvrige drikkevarer til restaurantens priser. 

Tilmelding og betaling til DGSM Søren Aagaard Petersen 

Mail: soren.aagaard@privat.dk  Mobil: 2338 4346 

Betaling på MobilePay: 0765PP eller DG´s konto: 7450 - 0001442961 

Senest 22. dec 

Gildehilsen fra DGL og 10. gilde 

 

mailto:soren.aagaard@privat.dk
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Indbydelse til  

Fælles gildemøde 2023 
 

9. Sct. Georgs Gilde 

inviterer alle gildebrødre med ledsagere 
under Aalborg Distriktsgilde til fællesmøde på 

 

Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst 
Torsdag den 16. februar 2023 kl. 18-20.45 

 
Aftenen starter med spisning 

dagens ret som buffet samt kaffe og kage 

drikkevarer købes ved indgangen til rimelige priser 
postevand er gratis ved automaten i café 

prisen er 140 kr. pr. person 

 
 
Efter spisning vil Søren Wormslev holde foredrag med titlen: 

Efter hvad vi erfarer 
I et strejftog gennem fire årtier som journalist i Nordjylland fortæller han 
om nogle af de mennesker, han mødte, og om, hvordan Nordjylland, 
pressen og politik i perioden har forandret sig. 
 
Efter foredraget vil der være lejlighed til at stille spørgsmål. 
 
 

I februar 2022 blev samme foredrag aflyst pga corona. 
Aktivitetspuljen betaler denne gang honorar for foredrag – så kom endelig!! 

 
 

Der er gratis parkering og bus nr. 11 og 14 kører næsten lige til døren 

 
 

Vi glæder os til at se jer den 16/2-2023 
 

Med gildehilsen fra 9. Sct. Georgs Gilde 
 
 
Tilmelding til Elsebeth Korsbæk – korsbaek@gvdnet.dk 

Betaling på MobilePay 4055 0515 eller konto 4662-001 00 05485  
 

Begge dele senest mandag den 6. februar 2023 – oplys navn/navne og gilde 
  

mailto:korsbaek@gvdnet.dk
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Et lys i mørket. 
 

Torsdag, den 24. november blev der afholdt Fredslys arrangement i Vor Frue 
Kirke. 
95 spejdere var mødt op ved kirken for at få tændt deres flagermuslygte med 
en flamme fra Fredslyset. 
Også mere end en snes gildebrødre var mødt op i kirken for at høre 
Fredslysbudskabet blive læst op. 
 
Efter en kort andagt ved præsten Michelle Holst Hansen og sangene ”Det 
første lys er Ordet, talt af Gud” og ”Nu tændes tusind julelys” blev 

Fredslysbudskabet læst op. 
 
Herefter blev Fredslyset ført ud af 
kirken af 2 små spejdere og så kunne 
spejderne få tændt deres 
flagermuslygter for at tage Fredslyset 
med hjem.  

 

Fredslyset er tændt i Jerusalem og rejser hvert 
år før jul fra hånd til udover hele verdenen med budskabet om fred 
Efterfølgende bød Sct. Georgs gilderne på æbleskiver og saft. 
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Julevandring på Dall Hede ved Poulstrup Sø. 

 

 

Mange deltagere var mødt op til året julevandring 

30. november med naturvejleder Esben Buch. 

Heriblandt 6 gildebrødre. De øvrige deltagere var 

fra Ældre Sagen Aalborg og Aalborg Seniorsport. 

Flere benyttede lejligheden til at indsamle mos, 

kogler og grene til juledekorationer. 

Selvom vi holdt god afstand fra de græssende 

køer, fik vi pludselig under turen ”besøg” af en flot 

hvid tyr. Den brød sig ikke om at vi var der, så vi 

fortrak alle sammen meget hurtigt. 

Desværre nåede jeg ikke at få et billede af 

tyren – den så ikke rar ud, så det var med at 

komme væk. 

Det var en rigtig dejlig tur og også Esben 

Buchs sidst guidede tur som naturvejleder 

inden han går på pension til januar 2023. 
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Nyt fra gilderne 

 

2. Gilde  

Gildemøde den 13.oktober 2022 

I aften havde vi fået en af vores egne nemlig Birgit Olesen til at 

fortælle ”Hvad er en dansker? – set med sønderjyske øjne 

Birgit har i den mellemliggende filosoferet meget over – 

Hvad er en dansker? –  

Hvad er det, der gør, at man føler sig som dansker og at 

andre opfatter en som dansker? Det er jo egentlig et meget 

relevant spørgsmål i dag hvor vi taler så meget om indvandrere, 2. og 3. generations 

indvandrere og som de store problemer, der kan være med dem. Jeg er selv 4.generations 

indvandrere ?? dem er der endnu ikke problemer med. 

Det var spændende at høre Birgit fortælle om det at blive kaldt ” halv tysker”, særlig når 

man synger danske sange, ”Vort modersmål er dejligt” og senere ”Langt højere bjerge”. 

Hvert år til den store skolefest var der et stort program der var meget baseret på det 

danske, programmet var velegnet til at udvikle en dansk nationalfølelse. 

Hvert år på afstemningsdagen – (10. februar) sang vi til morgensang: ”Det haver så 

nyeligen regnet” og fik et par ord med om genforeningen i 1920. 

Min oldeforældre på min fars side er er indvandret til Danmark fra Mecklenburg i det 

nordøstlige Tyskland i 1860 (Schwerin-området) Blev husmand i Hammelev i 

Sønderjylland (Danmark på det tidspunkt). 

Min farfar – født i Danmark (tysk på det tidspunkt) men han kunne med rette sige, at ikke 

fandtes en dråbe dansk blod i hans årer. 

Bliver senere gift med en dansker. 

Min farfar – den ”ægte tysker” beslutter. Her i hjemmet taler vi dansk, fordi vi bor i 

Danmark og min kone er dansk!! 

Jeg tør vove den påstand, at danskheden i min familie skyldes min tyske farfars 

BESLUTNING om at ville være dansk! altså her var det viljen, der gjorde det. 

Til slut – tilbage til udgangspunktet – spørgsmålet: ”Hvad er en dansker”  

Dansker er man, når man har respekt for Danmark og accepterer og holder af 

Danmark, dansk kultur og det danske sprog. 

Et meget spændende foredrag, som indeholdt meget mere, men dette er essensen af det 

at være dansk. 

Tak til Birgit. 

Ulla Væver gildemester 2.gilde. 
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9. Gilde 
 

 

Den 14/11 afholdtes november gildehal, hvor GM Bente 

Holmbach holdt en flot gildemestertale om betydningen af 

fællesskaber. 

Studier viser, at det at indgå i et fællesskab har stor betydning 

for vores mentale sundhed. 

Fællesskaber får en til at leve længere og bedre. 

Samhørighed og det at betyde noget for andre, kan faktisk 

kaldes en livsbetingelse og nødvendigt for at opleve mening i 

livet. 

Det at blive mødt og anerkendt er vigtigt.  

Historisk set har vi mennesker altid haft brug for at indgå i et 

fællesskab. Tilbage i den tidlige istid, hvor fællesskabet stort 

set var den eneste måde at overleve på. Sammen var det 

muligt at nedlægge et bytte og holde varmen om natten. Fællesskabet betød tryghed og 

overlevelse.  

Sådan er det ikke i dagens Danmark, men det betyder ikke, at vi ikke har brug for 

hinanden.  

I de seneste sundhedsundersøgelser er ensomheden i Danmark mere udbredt end 

nogensinde før. Omkring 600.000 danskere oplever svær ensomhed, især rigtig mange 

ældre. Børn og unge har under corona været isoleret hjemme/hjemmeskole og har 

ligeledes oplevet stor ensomhed. 

Fællessangtraditionen i Danmark går næsten 200 år tilbage og er blomstret op, i særlige 

historiske perioder, f.eks. alsang under 2. verdenskrig. Under coronaen var der igen 

fællessang, der samlede os. Fællessang hver for sig om fredagen med sange, vi kender 

og holder af. 

Bente fortalte også om en rejse til Rhodos med 33 udviklingshæmmede, som hun har 

deltaget i. Hun oplevede gensynsglæde, mange kender hinanden fra tidligere rejser og 

andre tiltag, et ubeskriveligt fællesskab, glade ansigter, en utrolig omsorg, hensyntagen, 

hjælpsomhed, sammenhold og altid plads til den enkelte uanset handicap og alder. Det 

gjorde hende varm om hjertet. 

Efter gildehallen havde vi en meget hyggelig eftergildehal med dejlig mad og snak. 

 

Næste arrangement i 9. Gilde er julemødet den 13. december. 
 

 

 

 

 

  



9 
 

 

 

10. Gilde 

 

Gildemødet i november var en musikalsk rundtur i Nordjylland. På sådan en grå og trist 

novemberdag skulle vi selvfølgelig synge ”Jeg vil 

male byen blå” af Pia Raug. 

Turen startede i Aalborg – selvfølgelig vi skulle 

vi synge 

”Blæsten går 

frisk” mens vi 

”gik”. Turen 

endte i 

Skagen med 

mange dejlige 

sange undervejs.  

Turen blev guidet af Inge Vestergaard, som undervejs 

fortalte om de forskellige sangskrivere, som vi mødte på vores rundtur, bl.a. Holger 

Drachmannn, Poul Henningsen og mange flere.  

Musikken tog Jens Eric Studsholm sig af. 

En rigtig hyggelig aften blev det til. 
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11. Gilde  

 
Skulpturparken i Hune  
 
 

Mandag den 21. november besøgte vi samme 
med ægtefæller Skulpturparken i Hune 
Vi startede i orangeriet med at få æbleskiver og 
gløgg, det var rigtigt lækkert, vi hyggede 
os her en times tid. Da der så småt begyndte at 
blive mørkt, gik vi ud i den fint pyntede 
park i små grupper. Der var rigtigt flot, for netop 
den dag, var det hele pyntet, med et flot 
drys af den hvideste fine sne. Inde turen gik 
hjemover så og hørte vi lyd-og lysshow. 
Stor tak til rejseudvalget for en hyggelig 
eftermiddag 

Dorte Jacobsen 
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Sangerlaugets møde 2. november var med udgangspunkt i ”Mit liv med sang og musik”. 

Organist Eva-Marie Kjæhr fortalte om et (undskyld) langt liv, hvor sang og musik var 

hovedhjørnestenen. 

Krydret med mange søde anekdoter, blev vi taget med fra barndommen ved Ørsø til 

spillelæreren i Dronninglund, musikkonservatoriet, og til de første embeder i kirker rundt 

omkring i Nordjylland, og til Skalborg Kirke, hvor de største kræfter blev lagt.  

Ud over det ”almindelige” organistarbejde, var ”Skalborg Kirkes Ungdomskor” hjertebarnet. 

Koret var langt overvejende piger, og de arbejdede meget engageret med sangen, hvilket 

førte koret op blandt de bedste i Danmark. Der var rejser til optræden i andre lande, flere 

gange indspilninger af DR’s ”før søndagen” og rigtig mange deltagelse i kor-konkurrencer 

– de fleste gange med en flot placering. 

Men også samarbejde med andre kor i lokalområdet og starten af en landsdækkende 

forening af kirke ungdomskor har Eva-Marie været foregangsmand på. 

Og selvom der var en pensionering, så er der stadig masser af opgaver som Eva-Marie 

deltager i og er styrende for. 

Alt i alt en spændende aften om, hvordan sang og musik kan fylde et liv, og om hvordan 

børne- og ungdomsarbejde også kan udfolde sig – med masser af fælles tråde til det 

spejderarbejde vi kender. 

Ref.: Bjørn Mathiassen 
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Fødselsdage  

December  

Dato Gilde 

05. Ingelise Back 6. 

08. Kirsten Særmark-Thomsen  10. 

09 Inger Jensen, 75 år 9. 

11. Allis Bartolin Møller  11. 

14. Eva Lykke Madsen 10. 

14 Gunny Kongsted 9. 

14. Annie Sperling 10. 

16. Kirsten Hansen 9. 

20. Hanne Groth 9. 

 

 

Januar 2023 

Dato Gilde 

01. Helge Hoff 8. 

04. Bjørn Mathiassen 10. 

09. Inge Rafn, 85 år 9. 

11. Søren Aagaard Petersen, 70 år 8. 

11. Betty Kjærsgaard, 85 år 10. 

11. Else Højberg 11. 

15. Birgit Olesen 2. 

21. Kamma Møller Pedersen 11. 

29. Ørvin Pedersen, 90 år 1. 

 

GOD JUL og GODT NYTÅR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Arrangementer 
December 

Dato Gilde 

01. Sangerlauget 

05. Julemøde 2. 

06. Julemøde 10. 

06. Julemøde 08. 

07. Julemøde 11. 

08. Julemøde  6. 

10. julemøde 1. 

13. Julemøde 9. 

15. Julemøde 12. 

 

Januar 2023 

 
07. Nytårskur 

11. Nytårsgildehal 6.  

12. Nytårsgildehal 10. 

14. Nytårs travetur 10. 

17. Nytårsgildehal 9. 

19. Nytårsgildehal 12. 

24. Nytårsgildehal 2. og 11. 

 

Jubilæer i januar 2023 

 

10. 01. Ellen Højer, 11. Gilde 

60 år 

10.01. Marianne Møller, 9. Gilde 

40 år 

15.01.Karen Mouritz, 2. Gilde 

   75 år 

 

Stort tillykke til alle jubilarer og 

fødselarer 
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Deadline for næste Gildepost nr. 1, februar 2023 
mandag, den 30. januar 
2023 
 

 
 

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 
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