
                                                                                                                                           

 
  

 

SCT. GEORGS GILDERNE I AALBORG 
             Tilsluttet International Scout and Guide Fellowship 

 Mødereferat 

           fra 

Distriktsgilderådsmøde 
Torsdag den 10.11.2022 kl. 18.30 

i Gildeborgen 

 
Deltagere: 
DGM Finn Bramsen, DGK Eva Lykke Madsen, SGS Søren Aagaard Petersen, DIS Betty 
Kjærsgaard 
Fra gildeledelserne: 15 gildebrødre 
Fra udvalgene: Henrik Larsen, Jørn A. Poulsen, Eva Lykke Madsen 
Redaktør Janne Voss Hansen. 
  
Dagsorden for Stadsgilderådsmødet: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen  
3. Nyt fra de enkelte indkaldte udvalg 
4. Opstart ”nyt” PAK udvalg 

5. Eventuelt - herunder økonomisk koordinering 

 
Referat: 
Ad. 1  
DGM ledede mødet. 
 
Ad. 2 
Fra Distriktsgildet var der følgende meddelelser: 
v/DGM Finn Bramsen 
 

Vores mødeaktiviteter. Vi afholder ca. møde 1 gang om måneden, dog ikke i  

sommerperioden. Desuden holder vi møder når behov opstår.  

Vi opfordrer til at bruge regnbuebogen, samt se rotationsplanerne, der er jo 2:  

En for kandidater til distriktsgildeledelsen og en for vores fælles aktiviteter. 

HUSK – Sct. Georgs Prisen – indstilling senest 1. december til DGL 

Fra Distriktsgildeledelsen har vi været involveret i følgende aktiviteter her i Aalborg: 

Fredslyset, Buderup ødekirke, havefesten, væbnerorientering, fellowshipday –  

disse nævnt i vilkårlig rækkefølge. Desuden forskellige gildehaller m. jubilarer. Der har 

været afholdt gildemestermøde og distriktsgildeting. 

Jeg vil også gerne her benytte muligheden for at takke alle der har medvirket til vores  

Fælles aktiviteter i distriktet. Dejligt at der ydes en aktiv indsats til glæde for os alle. 

Desuden har jeg deltaget i Videomøder med udviklingsudvalget og de andre DGM, og  

i DGM Stævne i Middelfart i marts måned. 
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SCT. GEORGS GILDERNE I AALBORG 
             Tilsluttet International Scout and Guide Fellowship 

Distriktsgilde/Stadsgilde – vi er blevet spurgt om brugen af de 2 ”navne” – At det står i  

indkaldelsen til i dag, skyldes ”genbrug”. Hvor der i dagsorden o.a. står Stadsgilde,  

vi vil fremover bruge betegnelsen Distriktsgilde. 

I flere år har Fjerritslev ikke modtaget informationer. Mens vi har sendt indbydelser til Hobro, til de fælles 

aktiviteter. Men hverken Fjerritslev eller Hobro ønsker p.t. at deltage i vores fælles aktiviteter. 

De betales ikke kontingent (da de ikke er interesseret i aktiv medvirken).  

Vi vil gerne have øvrige gilder med, og brugen af stad i stedet for distrikt er ikke et udtryk for at vi 

”til/fravælger” andre. 

 

PAK udvalget: 

Det ligger p.t. i dvale, efter enkelte møder i foråret, men det vender vi tilbage til under punkt 4 

 

Vesterhavsmarchen: 

Ja Vesterhavsmarchen, er jo ”overtaget” af Lanternen i Blokhus, og de er godt i gang, bl.a. med egen 

hjemmeside (vesterhavsmarch-blokhus-løkken.dk). Men formelt er marchen jo i gilderegi ikke lukket, da 

dette skal ske på vores Distriktsgildeting til foråret. Men i praksis er aktiviteten jo lukket ned. De sidste 

midler blev brugt til 2 stk. telte – brugt under Hotelt på Spejdernes Lejr 2022, disse er så efterfølgende 

overtaget af Hardeknud Klan DDS og Baptistspejderne Vejgård DBS, de fik overrakt donationsbeviserne til 

havefesten i juli måned. 

 

Fremtiden: 

Spis ude 23. april 2023 – dette i samarbejde med spejdergrupperne i Aalborg, der kommer mere om dette.  

At vi laver fælles gode aktiviteter, og samarbejder når der er behov, spørg om hjælp hos hinanden 

  

Aktivitetspuljen: 

Der er brugt en mindre del af midlerne, en aktivitet er afviklet – havefesten, og 2 andre kommer her i 

januar/februar. men der mangler ”den helt vilde ide” – så nu prøver vi fra ledelsen at komme med et forslag 

her i foråret, dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med at et gilde, et laug eller en gildebror ikke må 

fremsende en ide. Husk dog at der skal medsendes budget og efterfølgende et regnskab, dette af hensyn til 

skatmester og revision. Men det er ærgerligt, hvis vi ikke udnytter muligheden, så mange økonomiske 

midler får vi måske ikke igen. 

 

Nye gilder: 

Vi har p.t. udenfor Aalborg, som tidligere omtalt Fjerritslev (1 gilde/6 medlemmer) Hobro (2 gilder/24 

medlemmer/ 23 medlemmer).  

Desuden er vi p.t. i dialog med gilderne fra Vendsyssel Distrikt (4 gilder ca. 80 medlemmer) om overførsel 

af Vendsyssel distrikt til Aalborg distrikt. 

Aktivitetspuljen kan evt. omdøbes til Aalborg Gildernes aktivitetspulje. 

Ting der ønskes rundsendt til alle, sendes til  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 
  

 

SCT. GEORGS GILDERNE I AALBORG 
             Tilsluttet International Scout and Guide Fellowship 

Ad 3. 

Spejderkontakt 

Henrik Larsen 

 

Det er besluttet at afholde Fredslys arrangement i Vor Frue Kirke den 24. november 2022 kl. 17.00 

Vi ved ikke hvor mange spejdere der kommer, men der er brug for 10 gildebrødre til dette arrangement, 

Foreløbig har 8 gildebrødre meldt deres ankomst, vi mødes ved Vor Frue Kirke kl. 16.00 

KL. 17.00 vil der være 2 spejdere der bærer fredslyset ind i kirken, her vil Michelle Holst læse fredslys 

budskabet, og afholde en kort andagt. 

Lyset bæres ud i Våbenhuset, hvor spejderne tænder deres lygter, derefter får de æbleskiver og saft 

arrangeret af 8. gilde 

Jeg afhenter fredslyset i Randers den 23. november, og passer på det til den 24. november, da der ingen 

fredslys arrangement er i Hobro, bliver det afhentet i Randers. 
 
De historiske samlinger 
Jørn A. Poulsen for Jørgen Orlien 
 

Arbejdsgruppen for De historiske Samlinger består af Jørgen Orlien, 6. gilde og Jørn Anthon Poulsen, 10. 

gilde. 

Der er heldigvis stadig nogen som betænker De historiske Samlinger med arkivalier og effekter. 

Vi har siden sidste beretning i 2021 modtaget materiale og effekt fra: 

- Det nedlagte gilde i NUUK, Grønland (Jesper Hansen, 8. gilde) 

- De tre nedlagte gilder i Frederikshavn (Delegation på syv mand) 

- De nedlagte Aalborg-gilder 5. og 7. 

Materialet og effekterne er registreret og en registrant er vedlagt det modtagne materiale, ligesom det indgår 

i vor database. 

Af effekterne fra Frederikshavn var der en lanse og en hellebard. Vi er lidt usikre på, om vi skal søge 

våbentilladelse hertil? 

Til opbevaring af de nævnte effekter m.v. har vi, da de står på betongulvet indkøbt plastkasser med låg. 

Årsagen hertil er at vi har været udsat for oversvømmelse – så her dur flyttekasser ikke. 

På opslagstavlen i dagligstuen har der været opsat billeder vedr. 6. gildes 70 års gildejubilæum og pt. er der 

en udstilling vedrørende de første år af Vesterhavnsmarchen. 

På Aalborg Stadsarkiv har vi indleveret 6 film fra De historiske Samlinger. Vi venter stadig på at få dem 

retur på et USB-stik – helt gratis. 

Arkivkasserne fra de forskellige gilder m.v. er nu registreret og ajourført i vor database. 

Ved nedlæggelsen af gilder under Aalborg Distriktsgilde blev der fem faner i overskud. Da vi i arkivet ikke 

havde mulighed for at opbevare disse faner, er de overgivet til Danmarks Samfundet i Aalborg (direktør 

Mads Sølver Pedersen), som var meget glade for at få dem retur. I den anledning blev der tre fanetoppe med 

gildetegn og et sort bandoler i overskud. Er der nogen der ønsker at udskifte deres fanetop eller have et 

bandoler kan de afhentes på Arkivet efter aftale. 

Der var i september 2022 møde på Island for sammenslutningen af spejdermuseer. Jørn og jeg afstod for at 

deltage, hvorved vi har sparet penge på vor konto. 



                                                                                                                                           

 
  

 

SCT. GEORGS GILDERNE I AALBORG 
             Tilsluttet International Scout and Guide Fellowship 

For at være på forkant med fremtiden har vi og Spejdermuseet haft møde med Aalborg Historiske Museum 

(Inger Bladt) og Aalborg Stadsarkiv (Flemming Nielsen) for at høre om de eventuel ved nedlæggelse vil 

overtage noget af vort materiale. Der var positiv stemning herfor. 

Til sidst kan nævnes, at gilder der ønsker et nærmere kendskab til, hvad Samlingerne indeholder kan 

henvende sig til arbejdsgruppen (Jørgen Orlien 6. gilde/Jørn Anthon Poulsen, 10. gilde) og træffe nærmere 

aftale om besøg 

 

Redaktøren 
Janne Voss Hansen  

 
Overholdelsen af deadlines er blevet meget bedre. Tak for det. 

Jeg er tilfreds med som det fungerer nu. Håber også I er det? 

 
Sangerlauget  

Eva Lykke Madsen 

 

Vi startede sæsonen i september med et pseudo-laugsting, for med det tidligere års mange Corona 

aflysninger, så valgte laugsledelsen at stille op uden genvalg, at lade året være kontingentfrit og så håbe, at 

2021-22 ville blive bedre. 

Derefter en et år forsinket kulinarisk fejring af laugets 50-års jubilæum.  

Oktober og november møderne blev variationer over top-50 med hvilke samtidige sange, der også var de år 

– med god støtte fra Matador, der dækkede top-50 fra de pågældende år. 

Og så troede vi aflysningerne var ovre. NIX – december blev ramt af en voldsom snestorm samme 

eftermiddag, og vi stod med vore indkøb til et julemøde 

Så s 

Sangerlauget kan i hvert fald prale med, at julen, der kommer i 2022 fik årets allerførste julemøde – nemlig 

ved vores januar møde, hvor der var gavespil, julemad, men dog meget begrænset julesange. 

Og så troede vi Corona aflysninger var ovre – NIX – til februar mødet var Organist Eva Marie Kær blevet 

Corona ramt, så hun ikke kunne og fortælle fra et langt liv med sang og musik. – Eva Marie kommer til 

november mødet – hun har en spændende historie med især ungdomskor fra Skalborg kirke. 

Gæt hvad jeg fandt på for at der alligevel var et tema til første del af aftenen. 

I marts var vi på tur fra Limfjordens kyster til Skagen. Inge Westergaard gav og en interessant tur rundt 

mellem lokaliteter, hvor sangskrivere, komponister og kunstnere havde bopæl nord for Limfjorden. 

Og i april fejrede Jens Eric Påske, altså Erik Påske, der i mange år var en dygtig fortolker af den danske 

sang- og især viseskat. 

Sæsonafslutningen blev en festlig aften i maj, hvor spejdersangene var i centrum. Mange gode sange var 

valgt, og mange af dem havde en fortælling med, om hvorfor netop denne sang betød noget for 

forslagsstilleren. 

Endelig var der gildernes fælles sommer-havefest, hvor Sangerlauget var opfordret til at stå for 

fællessangen, og hvor de fremmødte fik nogle gode historier for enkelte af top-50 sangene. 

Ved laugstinget den 8. september blev jeg valgt som ny laugsmester, idet Bjørn Mathiassen på et tidligt 

tidspunkt havde meddelt, at han ikke ønskede genvalgt. Laugsledelsen består i dag af Vibeke Rasmussen 

som skatmester, Anna-Marie Pedersen som skriver og Hanne Jørgensen (revisor) 

 



                                                                                                                                           

 
  

 

SCT. GEORGS GILDERNE I AALBORG 
             Tilsluttet International Scout and Guide Fellowship 

 

Kulturlauget 

Karen Kjær for Helle Stenild 

 

Det går godt i Kulturlauget, vi har ca. 60 medlemmer, og der er fint fremmøde. 

Vi begyndte efter sommerferien med en guidet tur ” I Jørgen Utzons fodspor” og 

sluttede med varm kakao i restauranten. 

Så har der været en tur til det nye Universitets Hospital, som jo er en byggeplads, 

men vi blev vist rundt og så også 2 færdige sengestuer. 

I november skal vi på Vendsyssel teater, i december julemøde, i januar temamøde 

og i marts på Himmerlands teater. 
 

Webmaster 

Martin Lykkegaard 

 

Der har været holdt et par webmastermøder, hvor vi har gennemgået mulighederne i det nye design, og fået 

startet op på processen for flytning til det nye. Samt der har været enkelte 1 til 1 møder med nogle 

webmastere, hvor vi har fået sat gang i flytningen. 

Det går fremad med de enkelte gildehjemmesider. Vi har fået en del gilder flyttet væk fra det gamle "sct-

georg-aalborg.dk" domæne, og over på det nye "sctgeorgsgilderneaalborg.dk" domæne. Når alle er flyttet 

kan vi opsige det gamle domæne. 

Status på flytning af de enkelte gildehjemmesider: 

1. Gilde: Har ikke påbegyndt flytning fra "sct-georg-aalborg.dk" 

2. Gilde: Har deres eget domæne 

6. Gilde: Er flyttet 

8. Gilde: Er flyttet 

9. Gilde: Er på vej, kommer over inden jul 

10. Gilde: Har deres eget domæne 

11. Gilde: Er flyttet 

12. Gilde: Så småt i gang, men mangler en del endnu 

 

Der er gjort hjemmesider klar til at 2. og 10. gilde, hvis de vil spare en udgift til deres eget domæne, også 

kan benytte muligheden i det nye domæne. 

Der er en udgift på ca. 1.500 kr. pr. domæne, og vi har lige nu 3 i alt.  

"sct-georg-aalborg.dk" 
"sctgeorgsgilderneaalborg.dk" 

"vesterhavsmarch.dk"  
 

Domænet "vesterhavsmarch.dk" bliver ikke fornyet, det udløber til April 2023. 

Kurt Keldorff, 1. gilde, er ved at være færdige med 1. gildes hjemmeside (efter sammenlægning af de 3 

gilder). Hjemmesiden flyttes ikke foreløbig over på det nye domæne.  

 

 

http://sct-georg-aalborg.dk/
http://sct-georg-aalborg.dk/
http://sctgeorgsgilderneaalborg.dk/
http://sct-georg-aalborg.dk/
http://sct-georg-aalborg.dk/
http://sctgeorgsgilderneaalborg.dk/
http://vesterhavsmarch.dk/
http://vesterhavsmarch.dk/
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DIS 

Betty Kjærsgaard 

Sammen med distriktsgildet og gildernes GIM er, afholdt vi et velbesøgt Fellowship arrangement i Fynsgade 

Centret, den 22 okt. 

Vi fik besøg af en leder og en ung mand, fra projekt Global Youth Uganda, som er et projekt unge fra 

Aalborgs ungdomsskoler gør et stykke arbejde i Uganda med oplysning til skoleelever der, og bygger 

brønde i landsbyerne, uddeler solcellelamper- osv. 

Rejse og ophold betales af de unge selv, der ved fundraising frivilligt arbejde o.l. også selv bidrager til, at 

gøre tilværelsen lettere for unge i Uganda. 

Distriktsgildet støttede projektet med 3.000- kr.  

Fredslys. 

Jeg har til gildernes GIM er udsendt indbydelsen til fredslysarrangementet i Vor Frue Kirke, og håber at man 

i eget gilde vil motivere til fremmøde den 24/11 kl. 1700. 

Sammen med Distriktets spejderkontakt Henrik Larsen, skal jeg i morgen med Præst Michelle Holst, aftale 

de sidste enkeltheder omkring andagten i kirken.  

ISGFs Europakonference i Ranum 2023 fra den 30 juli til den 3 august.  

Temaet ved konferencen, vil være TOGHETERNESS. 

Aalborg distriktsgilde har ikke været med i styregruppen, men Distriktsgildemester Finn Bramsen oplyser, at 

det forventes at Aalborg gilderne vil være behjælpelige ved ankomst til hhv. lufthavn og banegård. 

Prisen for deltagelse på konferencen er 5.000, - kr. 

Man kan også melde sig som hjælper, vil være 3.300, -kr. ved overnatning på værelser, 

Deltager man som hjælper en enkelt dag, vil prisen være 1000.- kr. med overnatning og 800.- kr uden. 

Der kan i øvrigt læses mere om konferencen i landsgildets nyhedsbreve. 

 

Ad. 4 

Nyt PAK-udvalg 

Der var ingen stemning for at oprette/fastholde PAK-udvalget 

 

Ad. 6: 

Eventuelt – herunder Økonomisk Koordinering 

Der er indkommet 3 ansøgninger 

 

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

KFUM Spejderne 

Svenstrup 

1500  500 1000 0 1000 0 3000 7000 

Kirkens Korshær 0 500 0 0 2000 1000 500 3000 7000 

DDS Hardeknud 1500 0 500 1000 0 0 0 3000 6000 

 

Man rundede spørgsmålet om kuvertpriser ved fællesarrangementer. 

 

10.11.2022/Eva Lykke Madsen 

 


