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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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SPIS UDE ARRANGEMENT 

 

                                                            

          

 

 

 

 
I anledning af Sct. Georgs Gildernes 90-års jubilæum i 2023 

bliver der lavet et landsdækkende ”spis ude” arrangement som 

inddrager naturen.  Det vil blive lavet i et samarbejde mellem spejderne, 

DDS Ildfluerne og gilderne. 

 

TID  SØNDAG DEN 23. APRIL KL. 10 – 14 

STED  INFOHUSET I ØSTERÅDALEN 

 

I samarbejde med Naturvejleder Esben Buch går vi en tur i området, 

hvor vi indsamler spiselige planter.  

Bagefter tilbereder vi dem med brug af den spændende kogebog, som 

er udarbejdet af Sct. Georgs Gilderne. 

Der vil også være forskellige andre aktiviteter. 

 

KOM OG VÆR MED!! 

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN 
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Fra Distriktsgildemesteren.  

 

Vi er nu i gang med aktiviteter, dette i forbindelse med  

Sct. Georgs Gildernes 90 år fødselsdag. Som omtalt i  

Sct. Georg og flere nyhedsbreve. 

Her kommer lige nyt omkring – Stafetten, Historien og Gruppebilleder. 

STAFETTEN: 

Den starter på GM mødet onsdag 8. februar på Gildeborgen. Stafetten er en gren fra skoven. 
Hvert gilde binder et tyndt ”tov” på bambusstokken, eller bore hul i stokken og ”tovet” bindes på 
her. I dette ”tov” er der en plade med gildet navn (eks. 1. Gilde Aalborg). Denne plade kan 
udføres i kraftig pap, læder, træ skive, metal eller et andet materiale. Disse plader skaffer gildet 
selv. 
 
Målene på pladen må max. være 8 x 8 cm. Det kan også være en rundstok 2 x 10 cm. 
Længden på dette ”tov” ca. 40 cm. (medsendes sammen med stafet). 
 
Når alle gilder i distriktet, har sat sin plade på, sender Distriktet den til Ranum (European 
Conference) 
 
Vi skal være færdige med stafetten april 2023 
 

HISTORIEN: 

Hvert gilde opfordres til skrive deres historie for perioden 1973 – 2023 (der er tid-ligere 

udgivet en bog om de første 40 år). Dette skal være i en kort form A4 sider.  

Brug også gerne billeder. Alle disse historier samles i en fælles udgivelse. Jeres historie 

fremsendes til adressen historie90@sct-georg.dk. For at lette registreringen er det 

vigtigt, at emnefeltet på e-mailen udfyldes således: [Historie – Aalborg Distrikt – 1. Gilde] 

eksempel, du/I skriver selvfølgelig eget distrikt og gildenavn. Udføres i perioden 

december 2022 – marts 2023 

GRUPPEBILLEDE: 

Alle gilder tager et gruppefoto, som skal bruges fx i en billedcollage, vi ved også godt, at 

der kan være enkelte gildebrødre, der ikke er til stede, når I tager billedet, men så må 

det være sådan. Sammen med billedet sender gildet en billedtekst med navne på dem, 

der er med på billedet samt en note om, hvem der mangler. Tanken er, at resultatet 

kommer på webstedet, når alle billeder er klar. Fotos sendes pr. e-mail til mailadressen 

foto90@sct-georg.dk. Skriv gildets navn i emnefeltet. Udføres i perioden december 2022 

– april 2023 
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BIO I GILDEBORGEN 

9. GILDE 

 

 

 

 

 

9. Gildes aktivitetsudvalg har siden sidste efterår startet 

en lille filmklub i Gildeborgen. 

 

Den sidste mandag i måneden mødes 9. gildes piger til 

en hyggeeftermiddag og ser en film sammen. 

Vi har indtil nu brugt Gildehallen til arrangementet. I 

Gildehallen er etableret en spændende mulighed for at 

tilslutte en bærbar pc til Gildehallens fine nye anlæg. 

Det er vi meget tilfreds med. 
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Aalborg Gildernes Nytårskur 2023. 

 

I år kunne vi endelig efter aflysninger i 2021 og 2022 endelige afholde Nytårskur.  

Nytårskuren blev i år afholdt på restaurant Orkideen 

Her mødte 62 gildebrødre op til flotte veldækkede borde. Efter en sang kunne vi alle forsynes 

os ved en meget indbydende buffet. 

Efter endnu et par sange skulle der uddeles donationer.  

Der blev uddelt 3 donationer. Pengene kommer fra de 8 gilder i Aalborg 

Hardeknud gruppe (DDS) fik 6.000 kr. til en jamboree til sommer i Schweiz. 

På vegne af DDS-Hardeknud gruppe modtog Susanne Dreisler, Ole Høyer og Linda Galbjerg 

donationen. 

Lord Robert Baden-Powell, der etablerede 

spejderbevægelsen i 1907, drømte om at der et sted i 

verden kunne etableres en permanent igangværende 

international mini-jamboree (en samling af spejdere fra hele 

verden). Den schweiziske spejderchef Walther von 

Bonstetten fandt et faldefærdigt chatlet i Kandersteg nær 

Bern, og i 1923 åbnedes spejdercenteret. Siden har der 

været 365-dages uafbrudt spejderaktivitet her.  

Til næste sommer vil 100-års jubilæet blive fejret med en 

jamboree fra 27. juli til 8. august, hvor der deltager 2.500 

spejdere fra hele verden, og vi fra Hardeknud spejderne i 

Aalborg har sikret os en plads på Jamboreen. Hvert land har tildelt et antal pladser, så det er lidt af en 

ære at være blandt dem, der skal repræsenteres sit land. 

Pengene skal bruges til transport og de håber også, at de kan få råd til en overnatning i bjergene i 

forbindelse med en heik i området. 

 

Kirkens Korshær, Aalborg, fik 7.000 kr. Pengene skal gå ”til ud af huset” oplevelser. 
 

Efter en kold nat i soveposen på en bænk i byens gader, er det 

godt at komme ind i varmen i Søndergade i Aalborg. Hér kan man 

få en kop kaffe og et nærende måltid. Med omkring 300 hjemløse i 

Aalborg kommune (291 ved sidste tælling, minus et større 

mørketal) er antallet af hjemløse desværre stabilt, mens det på 

landsplan heldigvis er dalende. 

Kirkens Korshær som driver både dag- og natvarmestue i Aalborg, 

har omkring 60 besøgende pr. dag, i weekenden flere. 

Natvarmestuens ca. 30 senge er for det meste fuldt belagt. Der er 

altid tid til en snak, tid til at man kan få hjælp, som fx kontakt til de 

sociale myndigheder, hjælpen er både praktisk og psykisk. Der er 

mulighed for at få et varmt bad og et mættende måltid, samt lidt 

tørvejr, Varmestuen har mange forskellige brugere, hvor livet har taget en drejning. 
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I sin takketale fortalte lederen af Kirkes Korshær Patricia Estrada meget inspirerende for donationen. 

Med omkring 300 hjemløse i Aalborg er det godt at kunne komme ind i varmen i Søndergade og få en 

varme kop kaffe og et måltid mad. Det er der et stort behov for. 

 

KFUM-spejderne, Svenstrup – 7.000, - kr.  

Tilskud til deltagelse i Verdensspejder jamboreen i 2023 i Sydkorea. 

Gruppeleder Berit C. Volker modtog prisen på vegne af KFUM-spejderne i Svenstrup. 

Med bl.a. gildernes donation vil 3 spejdere fra KFUM-Spejderne i Svenstrup få mulighed for at 

deltage i jamboreen. 

Der kommer ca. 40.000 spejdere fra hele verden. Det bliver altså 
en lejr med mange forskellige kulturer, baggrunde og 
spejdertraditioner, hvor de kan knytte venskaber og lære en 
masse af hinanden på tværs af grænser og sprog.  
Der bliver altså rige muligheder for at knytte internationale 
venskaber. Selve lejren foregår i Sydkorea i perioden fra 1. - 12. 
august 2023. Derudover vil der være en rundrejse for alle danske 
deltagere inden lejren. For at de kan lære hinanden at kende i 
troppene, vil der inden lejren være et par weekender, hvor de 
skal rystes sammen og forberede de ting, som skal laves før 
lejren.  
Prisen for lejren inklusiv disse weekender er 33.000, - kr.  
 
Både Hardeknud gruppen og KFUM-spejderne vil gerne – hvis 
der er interesse - efter deres deltagelse i jamboreerne komme i 

gilderne og fortælle om deres oplevelser. 
 
 

Sct. Georgs prisen 2022 – 3.000, - kr. 

Christian Rasmussen, der til daglig virker hos Aalborg Søspejder gruppe DDS, er i år indstillet til 

årets Sct. Georgs Pris, for sine mange gøremål til gavn for børn og unge. 

Christian yder på flere fronter en kæmpe indsats, dette til gavn for 

børn og unge.  

I det daglige er det hos søspejderne, hvor han bl.a. udføre diverse 

vedligehold og pleje af arealer og bygninger. 

I Rosenholt, et spejdercenter under DDS, placeret i Dronninglund 

Storskov, bruger Christian mange timer hvert år, med vedligehold 

og er med i vores udvalg, hvor Christian er hytteinspektør. De 

mange timer gavner brugerne af Rosenholt. 

Desuden er Christian med i udvalget på Kølhøjhus, her bruges også 

mange frivillige timer. 

Hertil kommer ugers indsats på flere af spejdernes lejre samt aktiv i 

afvikling Søspejderlejr, de sidste i 2021, på Thurøsund, ved Svendborg. 
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Derefter underholdt Sundbykoret med mange dejlige sange - en bladning af evergreens og sange fra 

højskolesangbogen.  

 

Sundbykoret er oprettet for over 100 års siden og er et blandet mands- og damekor. 

En god afslutning på en dejlig eftermiddag. 

 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

Tak for en dejlig eftermiddag. 
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Nyt fra Gilderne 

 

Julefrokost 

Lørdag den 10. december holdt 1. gilde julefrokost for 37 medlemmer med damer på Gildeborgen. 

Det var en traditionel julefrokost med god julemad fra Slagteren i Gistrup og "fri bar". Tørstme-

steren havde meddelt, at der var penge nok i "drikkekassen" til, at den kunne levere gratis 

drikkevarer. Lars Hedegaard var veloplagt som bordleder, og der blev plads til både almindelige 

julesange og snapseviser. 

De tre mandelgaver blev passende fordelt til de tre borde.  

Efter frokosten var der hygge i dagligstuen, hvor Lars Roost læste årets julehistorie om "Lærer 

Nielsens Gade 20", der i historien var det uofficielle folkekøkken. Herefter blev der serveret kaffe/te 

og småkager samt en Bailey. 

En god eftermiddag som afslutning på 2022 og med ønsket om en Glædelig Jul til alle. Vi sluttede i 

hallen med afskedssangen. 

Tak til 2. og 5. gruppe for en vel tilrettelagt julefrokost. 

Bjarne Nielsen 
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1. Gilde 

 

Onsdag d. 18. januar 2023 afviklede 1. Gilde sin nytårsgildehal, og endnu en gang var det en 

gildehal, som blev afviklet med anvendelse af den nye teknik i gildehallen. 

I sin gildemestertale causerede Svend Erik Jensen over ”Det er skønt at blive gammel – Henset 

til alternativet”, og nævnte i den forbindelse bl.a., at vi i 1. gilde med en gennemsnitsalder på 

78-79 år måtte se i øjnene, at ”alternativet” kunne indtræffe for os selv eller for vores nærmeste. 

I den situation var der ingen grund til at være alene med sine tanker og at det hjalp at få det ud, 

hvilket bl.a. kunne ske ved at betro sig til gildebrødre – hvor skulle det ellers være, da det jo 

dybest set er hvad man har gildebrødre til.  

Svend Erik Jensen sluttede sin gildemestertale med at citere nyligt afdøde Lise Nørgård, som i 

et interview havde udtalt at ”hun ville leve livet i dur – ikke i mol”. ”Dur” er det lyse og glade, og 

”mol” det dybere og triste. Dette var en målsætning og livsanskuelse, som Svend Erik kunne 

tilslutte sig.  

Efter gildemestertalen læste Svend Erik Jensen et uddrag om Budolfi Kirke fra en nyligt 

udkommet bog om Budolfi Plads. Uddraget var skrevet af Gildebror Jørgen Orlien, 6. Gilde, som 

i mange år var tilknyttet Budolfi Kirke. 

5 min. Sct. Georg var lagt i hænderne på Peter Jensen som, meget apropos til gildemestertalen 

causerede over ordet ”fællesskab”, og hvorfor det er vigtigt, måske især for os ældre, at være 

en del af et fællesskab, således, at man ikke bliver ensom. – Hvornår kan man sige at et 

fællesskab er startet: det er når ”JEG” bliver til ”OS”.    

1. Gilde havde besøg af distriktsgildekansler Eva Lykke Madsen, som afleverede distriktets 

nytårshilsen. 

Efter gildehallen bød tørstmesteren på et glas ”skum”, hvorefter vi gik til bords til den 

traditionelle torsk med tilbehør afsluttende med kaffe og hjemmebagte kransekager.   
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6. Gilde 
 

Torsdag den 8. december holdt 6. Sct. Georgs Gilde julemøde i Gildeborgen.  

Der var 18 gildebrødre og en ledsager mødt op. Vi fik dejlig mad, som sluttede med 

risalamande med to mandler, og gaver til de heldige. Vi sang sange og Margit fortalte om 

kontakten til vores to sponsor børn.  

Vi havde en Enkelt stående fra vores jubilæum, og den fik til vores mad, sammen med de 

medbragte drikkevarer. Bagefter gik vi syngende omkring det smukt pyntede juletræ i 

forhallen. I dagligstuen fik vi bagefter kaffe med småkager og Margit læste en julehistorie, 

som i år var ”Den lille pige med svovlstikkerne” - H. C. Andersen er også i dag aktuel. Vi 

sluttede mødet med at synge ”Nu er jord og himmel stille”, hvorefter vi ønskede hinanden 

en god jul og godt nytår. Nu glæder vi os til nytårsgildehallen. 

 

6. Gilde 

Onsdag d. 11. januar havde 6. Gilde Nytårsgildehal. Det blev en dejlig aften. hvor vi havde 

besøg af distriktsgildekansler Eva Madsen. 

Efter at have budt velkommen handlede Karens gildemestertale om frivillige i dagens 

Danmark. Hvor meget den betyder både for dem der modtager, men også for dem der 

giver. Der blev bl. a. fortalt om ” Paraplyen” i København, hvor Karens søn er leder. Her er 

der 60 frivillige, og mange af dem er både frivillige og brugere. De løftes op af ensomhed 

og sygdom ved at yde en indsats og opdage, at de kan meget mere, end de selv troede. 

Kirsten Tolstrup fortalte i sit 5 minutters Sct Georg om glæden ved at have gode venner 

bl.a. i Gildet. Ofte har man lyst til at kontakte dem noget mere, men at kræfterne ikke altid 

rækker, når man bliver ældre, men at gildet betyder utrolig meget. 

Så fik Distriktsgildekansleren ordet. Eva ønskede os jo godt nytår og fortalte om de 

forskellige tiltag i Stadsgildet. Eva opfordrede os til at deltage i de forskellige tværgilde 

arrangementer. Ligeledes at komme med nogle gode ideer til et stort arrangement for alle 

Aalborg Gilderne, da vi jo nu har midlerne dertil. 

Så gik vi ind til de pyntede nytårsborde og den lækre mad. Bente Thomsen var bordleder 

og ledte os på festlig vis igennem. Både med sange og med nogle fine citater af Benny 

Andersen. 

Derefter var det tid til at gå i dagligstuen, hvor kaffen og småkagerne ventede. 

Der var en dejlig stemning og en livlig snak. 
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8. Gilde  

Nytårsgildehal.  

Gildeborgen, fredag 6. januar kl. 18.00. 2.gruppe 

bød velkommen til Nytårs Gildehal 2023, med et 

glas champagne, sponsoreret af  Kaj Palsgård, 

der for kort tid siden fyldte 80 år.  

32 festklædte gildebrødre med ledsagere var 

fremmødt, herefter indkaldte Herolden til 

Gildehallen. Gildemester Gerd Larsen bød 

velkommen med, godt nytår til alle. Han talte om 

vejret og den forandring der efterhånden har 

fundet sted, og hans oplevelser heraf. Fra distriktsgildet deltog DGSK Søren Aagaard, 

med en kort beretning fra stadsgildet og med ønske om et godt nyt år, samt at 8. Gilde 

stod for Gildehal len i Buderup Ødekirke. Claus Meyer holdt 5 minutter Sct. Georg. Hvor 

han ikke kunne undlade at tale om vejret, sammenligne med ham og familiens 

freioplevelser på Thailand.  

Gildemestre spurgte om nyt til gildehallen. Jesper 

bad om ordet, oplyste, at der i februar vil blive 

afholdt spejder turnering. Søren Egholm oplæste 

gildeloven. Gildehallen hæves og der blev budt til 

bords.  

 Gruppens kok bød på en dejlig forret, med et glas 

dejlig hvidvin og herefter helstegt oksemørbrad, med 

rodfrugt m.m. og som dessert jordbærsuppe med is.  

En fortrinlig og velsmagende nytårs middag. Under 

middagen bad Jesper om ordet. Han fortalte om tiden nu, dagene bliver længere. m.v.  

Senere ønskede Helge at berette om, hvorfor han og Kirsten havde besluttet at flytte til 

Sjælland. Nyt arbejde og stort hus gav en beslutningen.  

Kaj Bent Hansen 
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9. Gilde 

Tirsdag den 13. december holdt 9. gilde julemøde. 

Julemødet var i år ændret til kl. 12:30, hvor æbleskiver og gløgg var 

byttet ud med dejlig julefrokost. 

Som altid mødte alle op med godt humør, hvor nogle havde nissehue på, 

det havde været op til den enkelte. 

Frokosten bestod af traditionel julemad, dog uden grønlangkål, men med 

Risalamande med mandel til en heldig person. 

vores tidligere gildesøster Poulas skålsang. 

Et par små sjove 

historier fra den 

virkelige hverdag, blev 

der også fortalt. 

 

Pakkespillet havde vi 

fravalgt i år, men en 

overraskelse skal der 

jo være.  

Efter frokosten gik døren fra dagligstuen op og ind kom Jette udklædt som Luciabrud med 

flot krans med lys i håret. Alle fik udleveret et lys og vi gik rundt i 

dagligstuen, medens vi sang Luciasangen. 

At gå om det smukke juletræ er fast tradition og der blev sunget 

nogle af vore dejlige julesalmer, 

Kaffe /the med småkager, klementiner blev indtaget i dagligstuen, 

hvor en julehistorie blev læst. 

Som altid en god og hyggelig måde at få ønsket alle samt familier 

en glædelig jul. 

4. gruppe havde fået hjælp af vores mænd til at være i køkkenet og 

stå for servering og opvask. 
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9.Gilde  

Tirsdag den 17. januar 2023 afholdt 9. gilde sin nytårsgildehal. 

Vi mødte en time før selve gildehallen. Her hyggede vi os 

med at lave vores helt egen nytårs KRONE, som vi alle 

skulle bære til eftergildehallen. 

Marianne Møllers 40-års gildejubilæum blev fejret denne 

aften. Det gjorde nytårsgildehallen endnu mere festlig. 

Gildemester Bente kom i sin gildemestertale ind på nytåret 

og dets traditioner. Nytåret giver naturligvis anledning til en 

del tanker, om hvad fremtiden vil bringe, om ønsker og 

drømme for det nye år, samt tilbageblik på året som er 

gået. 

Hun fortalte om forskellige traditioner og skikke, som vi alle 

bruger – lige fra at høre Dronningens nytårstale - til mad og 

nytårspynt i hjemmet. 

Også nytårsforsætterne kom Bente ind på - især besværet med at overholde disse efter 1. 

januar. 

Til sidst fortalte Bente om sin barndom, og hendes nytårsaften 

med at lave lidt ballade, som bestod af at ringe på dørklokker, 

for derefter at gå i skjul, sprøjte barberskum på postkassen og 

vinduer, og gemme dørmåtter og skraldespande i nabolaget. 

Hun sluttede sin tale af med at fortælle, at traditioner er fast 

forbundet med hygge og samvær med dem, vi har kær. 

Hanne Høyer holdt 5. min. Sct. Georg. Hun var blevet inspireret 

af en artikel i Sct. Georg om spejdermærker og uniformernes 

historie. 

Det fik hende til at tænke tilbage på hendes egen spejdertid. Hun blev meldt ind i 

Skjoldungerne 7. Aalborg under Det Danske Pigespejderkorps i 1954 – 8 år gammel. 

Hendes første spejderlejr gik til Rævekildehytten ved Frejlev, og det var en stor oplevelse, 

selvom den var temmelig primitiv, der var ingen toiletter og baderum, men det var 

almindeligt dengang. 

Højdepunktet i hendes spejderkarriere var dog uden tvivl spejderkorpsets 50 

jubilæumslejr, som fandt sted i sommeren 1960 på syv forskellige herregårde på Fyn med 

i alt 10.000 deltagere. 

Lejren varede 7 dage, og kostede 55 kr. – svarende til ca. 750 kr. i dag. 

Turen fra Aalborg til Korinth foregik i særtog i 3. klasses kupeer med træsæder, og den 

varede ca. 9. timer. Hun boede på Brahe Trolleborg. 
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Hun huskede lejren, som om det 

regnede rigtig meget af tiden, men det 

var trods alt ikke alle dage, det 

regnede. Men selvom vejret ikke var 

det bedste, så var lejren en stor 

succes, som hun tænker tilbage på 

med stor glæde. 

Hanne sluttede med at fortælle, at 

rigtig mange spejdere bærer mærker 

fra stort set alt, hvad de har deltaget i, 

og sikke en fortælling, det er!! 

Stadsgildemester Finn Bramsen var vores gæst. Han begyndte 

med en hilsen og en lykønskning til vores jubilar. Bagefter 

overbragte han os sin nytårshilsen fra Stadsgildet. 

Eftergildehallen var præget af Mariannes 40-års gildejubilæum 

med flere festlige taler. 

Næste arrangement i 9. gilde er fælles gildemøde torsdag den 

16. februar 2023. 
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10. Gilde 

 

Alle traditioner for afholdelse af 

10. Gildes julemøder blev 

overholdt, da vi afholdt 

julemøde den 6. december. 

 

Der blev sunget julesange, 

spiste julemad – som gruppen 

selv havde lavet.  

Senere blev der læst 

julehistorie, spillet pakkespil, spist småkager og ikke mindst 

hygget. 

Alt var som det plejede. 

Stor tak til arrangerende gruppe for et fint arrangement og rigtig 

dejlig mad. 
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 10. Gilde 

Nytårsgildehal. 

Nytårsgildehallen blev afholdt den12. januar, hvor 17 gildebrødre – 

incl. distriktsgildemesteren - var mødt op til festligt dækkede borde i 

både dagligstuen og spisestuen. 

Gildemesterens tale handlede om nytårsforsætter. Løfter er lette at 

aflægge, men lette at bryde. Dette kan vi nok alle nikke genkendende 

til.  

Kirsten Særmark holdt 5 minutters Sct. Georg. 

Som det efterhånden er kutyme ved nytårsgildehaller, havde vi besøg 

af et medlem af distriktsgildeledelsen. I år var 

det distriktsgildemesterens tur til at besøge 10. Gilde.  

Finn ønskede os godt nytår og lukkede 

gildehallen. 

I eftergildehallen var Lisbeth og Jørn, i 

anledning af deres nyligt runde fødselsdag, 

værter ved et glas nytårsvin. 

Adgangsbilletten til aftenen var en festlig 

hovedbeklædning. Så dem - der havde husket det - iførte sig deres 

hovedbeklædning.  

Herefter kunne vi gå til gruppens festligt 

nytårsdækkede bord. Nytårsmenuen var fra vores gode leverandør 

– Vodskov Brugs.   

Det blev sent inden vi gik fra bordet for at 

drikke kaffe i dagligstue, som også var flot 

pyntet. 

En god aften sluttede med ”Nu er jord og 

himmel stille”. Ved klaveret var Jørgen Bøgh. 

Tak til arrangerende gruppe.  
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11. Gilde 

 
 

Julemøde onsdag d. 07.12.2022 i Gildeborgen 

 

Gruppe 3 havde arrangeret et rigtigt hyggeligt julemøde for os. 

Vi startede med at spise en dejlig julemiddag. Flæskesteg med 

rødkål og både hvide og brunede kartofler. Til dessert spiste vi Ris 

‘al’amande med kirsebærsauce og mandelgaver. Derefter hyggede 

vi os i dagligstuen. Gitte læste et festlig og genkendelig juleeventyr 

for os, et eventyr som hun selv havde skrevet. Vi sluttede en 

hyggelig og dejlig dag, med at synge julesange og gå omkring det 

smukke juletræ. Vi ønskede hinanden en rigtig glædelig jul.  

 

Tak til gruppe 3. 

 

Dorte Jacobsen, 11. Gilde 

 

 

11. Gilde 
 

 

Nytårsgildehal tirsdag den 24. januar 2023. 

Også i år holdt vi nytårsgildehal med 2. gilde. 

Efter åbningen af gildehallen, bød Gildemester Hanne Thusgaard vores to 

gæster velkommen. Distriktets skatmester Søren Aagaard, som i dag vil 

overbringe nytårshilsen fra Distrikt gildet. Gæst Hans Høyer fik også en 

varm velkomst, Hans ledsagede sin mor Ellen Høyer, som fejrede 60 års 

gildejubilæum. Tove Rahmberg, 2. gilde blev fejret i anledningen af sit 40-

års gildejubilæum. Hanne Thusgaards gildemestertale handlede om det 

forgangne år. Hanne nævnte, at hun ville, som Dronningen, se tilbage på det året 2022. 

Majestætens nytårstale er en tradition, som strækker sig tilbage til Christian d. 9 skåltale 

for fædrelandet. Sidst i januar rasede stormen Malik, en bølge af vand og vind ramte 

Danmark. Den 24. februar blev Ukraine invaderet af Putins Rusland. I februar blev vores 

møde på Trekanten desværre aflyst, men vi kan i år høre Søren Wormslev på Trekanten. 

Der blev indsamlet 165 millioner kr. til Ukraine. I maj måned var der Lady Walk, kvinderne 

fra Sct. Georgs gilderne havde flyttet gåturen til Østerådalen. Det var i Juni, Danmark 

stemte et klart ja, til at ophæve EU forsvarsforbehold. I år 2022 var Vesterhavsmarchen 

aflyst, håbet er at kræfter i Blokhus, starter en ny Vesterhavsmarch i 2023. I juni startede 

Touren i Danmark, det var fantastisk at se Danmark pyntet flot i gul. I August blev Salman 

Rushdie brutalt overfaldet i USA. I september døde Englands Dronning Elisabeth. I 

samme måned var der sabotage på gasledningen Nordstream. Prins Joakims børn fik  
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frataget deres prinsesse- og prinse titel. Hannes råd til Dronningen, “tale Magrethe”. Den 

5. oktober udskriver statsminister Mette Frederiksen valg til afholdelse 1. november. Den 

28. oktober 2022 var der i Danmark varmerekord med 19,5 grader. Efter lange 

forhandlinger fik Danmark den 15. december den nye SVM-regering. Sidste år mistede 

Danmark bl.a. Poul Dissing, Uffe Ellemann, Poul Thomsen, Hugo Helmig. Tak til Hanne for 

Gildemester talen. Vi sang: ”Vær velkommen herrens år”  

Hanne Dam 2. Gilde holdt 5 min. Sct. Georg. Hanne talte om at turde, og om at man ikke 

behøver at planlægge alt. Jeg tror, vi alle er enige med Hanne om, at vi skal turde, hoppe 

ud i det, vi ikke kender så godt, ofte bliver det til rigtig gode oplevelser. Tak til Hanne Dam. 

Efter Hannes ønske sang vi “Lev dit liv men du har det”. Efter sangen fik distrikts 

skatmester Søren Aagaard ordet. Søren startede med at ønske godt nytår. Det er dejlig at 

vi igen kan mødes efter den lange COVID-19 periode. Vi havde med deltagelse af Aalborg 

gilderne, en dejlig fest i Gildeborgens have denne sommer, og en festlig nytårskur på 

Orkideen i Aalborg. I 2023 fejrer Sct. Georgs gilderne i Danmark 90-års jubilæum. Mere 

herom senere. Dejlig at gildebrødre påtager sig mange forskellige opgaver. Tak til Søren 

Aagaard. Ulla Væver holdt tale for Tove Rahmberg i anledningen af Toves 40-års 

gildejubilæum. 2. gilde har også en 75 års jubilar, det er Karen på 109 år, hun bor nu på 

plejehjem. Karen har gennem årene været meget aktiv. Tak til Ulla. Hanne 11. gilde holdt 

tale for Ellen, takkede for Ellens store aktivitet i 11. gilde, som hun flyttede til fra 9. gilde i 

1977. Også om Ellens store omsorg og gæstfrihed, om den store hjælp til julemarked i 

klosteret gennem tiden. Hanne sluttede med de mere moderne ord, Ellen Høyer er en 

ildsjæl og igangsætter. Flot, hvad du har gjort for Sct. Georgs Gilderne gennem 60 år. 

Hjertelig tillykke med jubilæet. Tak Hanne. Efter Nytårsgildehal gav Tove Ramberg et glas 

dejlige bobler. Derefter havde 2. gilde sørget for en lækker middag. Tak til gæster og alle 

fra 2. og 11. gilde for en fantastisk dejlig eftermiddag. Vi drak vi kaffe og sluttede en dejlig 

dag med lys og sang.  

Dorte Jacobsen 11. Gilde 

 

 

  



21 
 

 

12. Gilde 

 

Sidste sammenkomst i 2022 var gildets julemøde den 15. december, hvor vi mødtes kl. 

18.00 og nød lækker mad – sild med tilbehør – ribbensteg og ris à la mande. - Vi sang de 

kendte julesange og fik en dans om juletræet, inden vi spillede banko om alle de 

medbragte pakker. Så trængte vi til en god kop kaffe med småkager og julegodter, og vi 

sluttede en hyggelig aften med at ønske hinanden en rigtig glædelig jul og på gensyn i 

2023. 

Hen over julen og ind i det nye år, var der mange af 12. gildes brødre, der var igennem en 

slem omgang forkølelse-influenza. - Vi skulle først afvikle nytårsgildehal 19. januar, og de 

fleste var til denne aften heldigvis oven på igen. - Måske lidt trætte men parat til en god 

start på det nye år og en festlig aften i hyggeligt selskab. 

En dejlig gildehal, hvor vi fra distriktsgildeledelsen havde glædet os til 

besøg af distriktsgildemester Finn Bramsen. Gildemester Rita bød 

velkommen til alle og sagde bl.a. i sin gildemestertale:  

Skønt med et nyt ubrugt år, hvor vi bare skal gribe dagen og gribe 

2023, hvor vi skal igennem det nye år med humøret i behold og bevare 

håbet og troen på, at livet har mange gode ting at byde os. 

Også selvom overskrifterne i nyhederne i det forløbne år har været 

svære at kapere. - Krigen i Ukraine – og herhjemme mange familier 

med usikker privatøkonomi – huse på tvangsauktion m.v. 

Fritidsaktiviteter måske sat på vågeblus pga. stram økonomi. 

Rita nævnte også, at der kan komme uro i 

mange familier også i kongehuset. - 

Herlufsholms hemmeligheder, hvor 

kronprinseparret fik nok at tænke på – prinser og 

prinsesser, der mister titler, hvor prins Joachims 

oprør kan kaste lange skygger over kongehuset. 

Vi har i 2022 mistet Ellen og Inga - to kære 

gildebrødre, som vi vil mindes med mange gode minder. 

Rita sluttede med en nytårsopskrift: 

Man tager 12 gode fuldmodne måneder – renser dem for nid og nag og 

fjerner eventuelle pletter af smålighed. - Del månederne op i ca. 30 lige 

store stykker. Undlad at tilberede alle stykker på en gang, tag en dag 

ad gangen. - Tilfør hver dag lige dele med kærlighed, arbejde, frisind, 

selvrespekt, tålmodighed, håb og hvile. - Tilsæt så lidt munterhed, et 

stænk fjolleri, legelyst og en god portion humør. GODT NYTÅR! 

Vi sang: Med livsglæde trives vi allerbedst 

Anna-Marie holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun beskrev en oplevelse, hun havde haft ved 

nytårsgudstjenesten i Nørresundby Kirke. Præsten Lise Therkildsen fortalte, at hun havde  
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fået hjertebanken, da hun i en artikel i Kristeligt Dagblad så, at en robot, blot ved at få fire 

stikord, var i stand til at skrive en juleprædiken…. - Hun syntes, det er skræmmende, hvis 

kunstig intelligens efterhånden kan erstatte en lang teologisk uddannelse – og hvad bliver 

det næste! 

Vi sang: Du spør mig om håbet! 

John P læste gildeloven, og under hele gildehallen nød vi dejlig Strauss musik, og sluttede 

med at gå ud til Radetzky March, efter Rita havde overdraget øksen til Finn Bramsen, som 

lukkede gildehallen. 

Efter et glas bobler gik vi ind til et festligt dækket nytårsbord, hvor vi skulle nyde flere af 

Anne og John Winthers specialiteter: Bankekød med kartoffelmos og lækkert tilbehør og 

hjemmelavet is. 

Herluf vandt konkurrencen med den sjoveste hovedbeklædning, og vi fortsatte med kaffe 

og kransekage og chokolade. 

En dejlig aften og en god start på det nye år sluttede med levende lys og sang i hallen: Nu 

er jord og himmel stille. 

Referent Anna-Marie 
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Kulturlauget 

 

I november var Kulturlauget igen i Vendsyssel Teater. 

De fleste af medlemmerne benyttede sig af den gratis transport med Nordjyske Jernbaner, 

og vores forventninger til stykket ”Rundkørsel” blev bestemt indfriet. 

Byrådet i den lille by havde bestemt, der skulle opføres et kunstværk i en rundkørsel og en 

del af byens befolkning skulle være med til at bestemme, hvordan det skulle se ud, men i 

samarbejde med en kunstner. 

Synspunkterne var selvfølgelig mange, og det kom der mange morsomme diskussioner ud 

af. 

At vi ser meget forskellig på kunst, ved vi alle. Skuespillerne gjorde det fremragende, og vi 

morede os kosteligt. 

 

 

Kulturlauget 

Kulturlauget havde 14. december sit julemøde. 

Efter kulturlaugsmesterens velkomst gik vi ind til de pyntede juleborde og den lækre 
julemad. 

Derefter fik Elin en julegave fra Kulturlauget, som tak for alle de gange Elin har 
hjulpet os i det forløbne år. 
Da vi alle var mætte, gik vi ud i hallen og ”dansede” om juletræet og sang de smukke 
julesalmer. 
Så var der ryddet op i spisestuen, og der var tid til at ”lege”. Deltagerne skulle på 
skift trække en seddel, hvor på det stod en juleting, som de skulle fortælle om og 
derefter fik de en gave. Det var meget morsomt, og derefter skulle spændingen 
udløses og alle pakke en gave op. Bestyrelsen havde købt gaverne og de blev pakket 
op under megen latter. 
Derefter gik vi i dagligstuen hvor kaffe, småkager og knas ventede. Vi sang og 
hyggede os, og snakken gik livligt.  
Så sluttede en god aften, og Helle kunne ønske os alle en dejlig jul og godt nytår. 
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Kulturlauget 

Så har Kulturlauget holdt sin årlige temaaften, hvor temaet i år var Aalborg. 

28 veloplagte gæster blev i forhallen ledt igennem Jomfru 
Anegade med de forskellige restauranter Fyrtøjet, Faklen, 
Gaslight osv. 
Derefter viste en pil vejen til kælderen til Gøglerbåden, men for 
at mændene ikke skulle blive alt for skuffede, stod der på skiltet 
”ingen streep” i aften. 
Dernede var der selvfølgelig dæmpet belysning, festlig musik og 
udskænkning af diverse små gevesener skænket op af en festlig 
barpige. 

En festlig og højlydt stemning bredte sig, minsandten om der ikke 

også blev danset. 

Det var ikke nemt at få gæsterne op fra 
Gøglerbåden, det var alt for sjovt. 
Men op kom de da, og der blev uddelt 
bordkort. Gæsterne skulle så placere sig 
ved de tre borde Fyrtøjet, Faklen og 
Gaslight. 
Vi startede med sild og rød Aalborg og 

derefter dejlig varm mad fra slagteren. Der blev skålet, spist og hygget. 
Så gik vi i dagligstuen, hvor vi skulle have` kaffe og hjemmebagte vafler fra ” 
Konditori Kristine”. Det var også populært Jens Erik var ved klaveret og spillede 
dejlige melodier. Der var også uddelt sange, vi kunne synge med på. 
Det blev en festlig og dejlig aften. 
Laugsmester Helle takkede for det store fremmøde, og vi kunne gå glade hjem. 
 

Sangerlauget 

Traditionen tro mødtes Sangerlauget til julemøde den første hverdag i december.  

Næsten halvdelen af lauget var taget på juletur til Tyskland – men det forhindrede ikke 

de13 fremmødte i at få pyntet et flot juletræ. 

Efter lidt godt at spise og et glas rødvin kom tallotteriet frem. 

Aften sluttede ude ved juletræet, hvor vi sang ”Dejlig er jorden”. 
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Sangerlauget 

 

Første møde i Sangerlauget i 2023 var 25. januar. - Aftenens tema var ”Toner fra filmen”, 

og efter vores faste sange Musik skal der til og Månedssangen fortalte Jens Eric om filmen 

”Skal vi vædde en million” fra 1932 med Marguerite Viby og Hans W. Petersen. Vi sang fra 

filmen Titte til hinanden af Kai Normann Andersen. 

Derefter Jeg har elsket dig så længe…, som Marguerite Viby sang i filmen ”Mille, Marie og 

jeg” fra 1938. - Vi fortsatte med Den dag da Dorthe drak dus, som Marguerite Viby sang i 

filmen ”Som du vil ha’ mig” fra 1943, og Jens Eric sluttede sin afdeling med at vi sang Jens 

& Sofie fra filmen ”Sørensen og Rasmussen” fra 1940. 

Derefter sang vi 2 kendte sange, nemlig Gå med i lunden og Glemmer du fra filmen ”Odds 

777” fra 1932 med Liva Weel i rollen som køkkenpige. 

Anna-Marie fortalte, at Kai Normann 

Andersen fik hele 12 sange med i 

”kulturkanonen”, og 2 af dem var 

ovennævnte. 

Nu mente Eva vi skulle synge Musens sang 

som Bodil Kjer sang i filmen ”Mød mig på 

Cassiopaia” fra 1951. Derefter sang vi Gå ud 

og gå en tur sunget af Ellen Gottschalch og vi 

sluttede denne afdeling med Den allersidste dans sunget af Bodil Kjer 

og Poul Reichhardt fra samme film og alle med musik af Kai Normann Andersen. 

Hvem husker ikke ”Far til fire” filmene, som startede i 

1953 og sluttede i 1961 med alle de ”gamle” 

skuespillere. Vi startede med at synge Det er 

sommer, det er sol og det er søndag med musik af 

Sven Gyldmark. - Vi sang derefter Bornholm – du 

min dejlige ferieø. - Vibeke fortalte, at der er 

produceret over 20 ”Far til fire”- film helt op til 2020 

med skiftende generationer af rollebesætninger. - 

Men der er nu ikke nogen, som de første go’e gamle! 

Inden vi skulle ind og nyde en rejemad og et glas hvidvin – sang vi et dejligt potpourri fra 

Sommer i Tyrol. 

Efter kaffen var der Ønskekoncert med mange gode forslag, og vi sluttede en hyggelig 

aften med sangen Duerne flyver med musik af Bent Fabricius Bjerre. -  Daimi sang den i 

filmen ”Jeg er sgu min egen”.  

Hvis du har tid og lyst, er der plads til flere i Sangerlauget. - Der er ingen, der siger vi 

synger godt, men vores pianist Jens Eric følger os godt på vej. 

Referent 

Anna-Marie P 
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Nekrolog - Anne-Lise Mølgaard, 10. Gilde. 

Den 7. december sov Anne-Lise Mølgaard stille ind. 

Anne-Lise fik fred efter et langt sygdomsforløb med demens. 

Sidste større deltagelse i gildet var, at Anne-Lise var med til 50-års 

jubilæumsfesten på Rold Storkro. Det var tydeligt, at vi ikke gjorde hende 

en tjeneste med al den festlighed og aktivitet i fremmede omgivelser. 

Tankekræfterne kunne ikke overskue den fremmede situation. 

Så lad os huske tilbage før sygdommen: Anne-Lise kom med i 10. gilde i 

1989 – Puffet i retning af gildet af Rie Kallestrup, der var kollega i toldvæsnet. Anne-Lise 

tog sin mand, Preben, med ind i gildet. Det er jo fint, at par med hvert sit travle arbejdsliv 

kan finde gildet som et sted til fælles fritid. 

Inden havde Anne-Lise haft 10 år som pigespejder hjemme i Tønder, og med bosættelsen 

i Vodskov tog Anne-Lise del i styringen af Vodskov Gruppe, hvor hendes børn var 

spejdere. 

I gildet var Anne-Lise og Preben aktive – deltog i rigtig mange af gildets opgaver, og ud 

over vores lokale gildeliv, drog de ofte ud til andre gilders naturture. En travetur i smuk 

natur, et par flotte fugle i luften og en spændende vegetation. Naturen gav altid oplevelser 

at glædes over. Ligeledes tog Anne-Lise og Preben på mange store udlands ture, hvor de 

kom hjem med oplevelser at dele med vi andre. 

Anne-Lise tog ansvar for 10. gilde. Hun har varetaget alle ledelsesposter, og været med, 

når der var opgaver, der skulle løses. 

Der var glæde ved det små i det store, der var glæde ved det store i det små; og samlet 

var der livsglæde og smil, et varmt smil der smittede og spredte glæde til alle os, der 

mødte Anne-Lise. 

Vi vil savne det varme smil, vi vil savne Anne-Lise 

Ære være Anne-Lises minde. 

Bjørn Mathiassen 

GM, 10. Aalborg 
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Nekrolog 

  

Inger Margrethe Jespersen 

6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg har i dag d. 27. januar 2023 mistet en kær gildebror.  

Inger Margrethe Jespersen er død 79 år gammel. 

Inger har været med i 6. Gilde i knap 26 år og beklædt flere poster, bl.a. som stavherold 

og kansler. Sidst fra 2010-2013 som Gildemester. Alle poster meget samvittighedsfuldt. 

Inger var meget vellidt i gildet og havde mange venner. 

Inger døjede de sidste mange år med helbredet, men var utrolig tapper. Glad og smilende 

mødte hun op til alt, hvad hun kunne. 

Inger vil blive savnet i 6. Gilde, men vi vil mindes hende med glæde. 

 

Æret være Ingers minde 

 

Karen Kjær 

GM. 6. Gilde 
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FØDSELSDAGSFONDEN 70 ÅR 
MARTS 1953 – MARTS 2023 

 
 

For 10 år siden skrev Erik Messmann, den daværende redaktør af Gildeposten, 

følgende indlæg: 

På foranledning af tidligere gildemester i Aalborg, Carl W. Jensen blev fødselsdagslauget 

oprettet i 1939. Man vedtog dengang at oprette et fond, af hvis midler gildet kunne hjælpe 

enker eller ubemidlede børn under 18 år efter gildebrødre. Midlerne skulle indkomme ad 

frivillighedens vej, og lauget trådte straks i virksomhed, men pga. det forholdsvis lille antal 

gildebrødre, var indtægterne ret beskedne – det første år kun 39 kr. 

Efter at have diskuteret de foreløbige bestemmelser på flere gildeting gennem årene, blev 

der på stadsgildetinget den 26. marts 1953 stadfæstet en række statutter for 

Fødselsdagsfonden. 

I 2013 har Fødselsdagsfonden så 60-års jubilæum den 26. marts. I løbet af årene er nogle 

af fondens statutter ændret en smule, senest i maj 2005, ligesom fondsmidlerne gennem 

årene er vokset. 

I håndbogen ”Vejledning for gilder og laug” (nu Regnbuebogen) som stadsgildeledelsen 

har udarbejdet til ledelser i gilder, fonde og laug, findes også de til enhver tid gældende 

vedtægter for ”Aalborg Sct. Georgs Gildernes Fødselsdagsfond” som iflg. §1 er fondens 

navn. 

§3 i vedtægterne (”formålsparagraffen”), er vel nok den der i al almindelighed har mest 

generel interesse for gildebrødrene. I den står bl.a.: ”Fondens formål er at yde hjælp til 

gildebrødre og gildebrødres efterladte, enker, enkemænd og børn. Drift af de af Aalborg 

Stadsgilde ejede bygninger kan dog også støttes”. Det fremgår også, at bestyrelsen efter 

ansøgning og begrundet indstilling fra en gildeledelse kan foretage uddelinger til 

betrængte gildebrødre, helt eller delvis ude af erhverv, eller af anden grund har økonomisk 

behov for kontingentstøtte. 

Som bekendt markeres gildebrødrenes fødselsdage af Fødselsdagsfonden, som sammen 

med en fødselsdagshilsen sender et indbetalingskort, som den enkelte gildebror kan 

anvende til at donere Fødselsdagsfonden – f.eks. et beløb som svarer til det antal år man 

fylder. 

Derfor kunne man så umiddelbart tro, at fondsmidlerne år for år blev forøget betydeligt, 

men det er desværre ikke tilfældet. 

Skriftet ”Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 1935-1960” blev udsendt i anledning af 25-års 

jubilæet i 1960 og det er anvendt som kildemateriale til ovenstående. Omtalen i skriftet fra 

1960 slutter med: ”……... og det ville være glædeligt om nogle flere gildebrødre ville 

betænke fonden med et bidrag. Vi kan vel alle være enige om, at formålet er godt. 

Efterhånden som gildebrødrene bliver ældre, bliver behovet for hjælp ganske naturligt 

større” 
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Efterskrift 10 år efter Erik Messmanns indlæg: 

I september 2020 blev der under §3 ændret i teksten, så ”Drift af de af Aalborg Stadsgilde 

ejede bygninger” blev ændret til ”Drift af de af Foreningen af Sct. Georgs gilderne i Aalborg 

ejede bygninger” 

I takt med at portoudgiften stiger, ingen renteindtægter (negative på et tidspunkt) og stadig 

ansøgere til kontingentstøtte, må det siges, at Fødselsdagsfonden stadig har brug for dit 

bidrag - stort eller lille. 

Tak til alle gildebrødre som støtter Fødselsdagsfonden! 

Elsebeth Korsbæk, kasserer siden 2008 

 

 

 

 

 

 

Til orientering: 

Gildeposten udkommer 8 gange om året 

 

Nr. 1  februar -marts 

Nr. 2  april 

Nr. 3  maj 

Nr. 4  juni – juli – august 

Nr. 5  september 

Nr. 6  oktober 

Nr. 7  november 

Nr. 8 december - januar 
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Medlemsrapport 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

pr. 30.1.2023 
 

Dødsfald 
10.gilde 

Anne-Lise Mølgaard 
7. december 2022 

 
6. Gilde 

Inger Margrete Jespersen 
27.12023 

 
Udmeldelser 

1. Gilde 
Lars Peder Roost 

31.12.2022 
(overført til 2. Struer) 

  
9. Gilde 

Bodil Lilienskjold 
31.12.2022 

 
6. gilde 

Jørgen Orlien 
26.1.2023 
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Medlemsstatus 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 31.12.2022 

Gilde 
Sidste 

kvartal 
Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (3)       (3) 

1. 34 17 16 0 33 

2. 13 9 4 0 13 

6. 22 9 13 0 22 

8. 19 5 14 0 19 

9. 19 10 8 0 18 

10. 25 14 10 0 24 

11. 23 16 7 0 23 

12. 15 3 12 0 15 

 170 83 84 0 167 

 

 

 

31.12.2022/ELM 
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Fødselsdage  

Februar 

 

Dato Gilde 

08. Janne Voss Hansen 10. 

11. Leif Erik Nielsen 10. 

12. Ingrid By 6. 

15. Anny Bramsen 9. 

19. Connie Væver, 55 år 2. 

 

MARTS 

Dato Gilde 

08. Henrik Larsen 1. 

08. Hanne Vivi Kristensen 11. 

09. Inge Ringgaard 11. 

10. Peter Jensen 1. 

11. Laila Haugen, 80 år 10. 

12. Ove Samson 8. 

13. Poul Chr. Petersen Bach 1. 

14. Preben Nielsen 10. 

14. Tove O. Rahmberg 2. 

14. Annette Gjørtz Bloch, 65 år  11. 

15. Mogens Bo Knudsen 1. 

17. Rita Koch 2. 

28. John Winther 12. 

29. Helle Stenild 6. 

 

Stort tillykke til alle fødselarer 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Arrangementer 

Februar 

 
Dato Gilde 

06. Gildemøde 6. 

16. Fælles gildemøde 

 

Marts 

Dato Gilde 
03. Arbejdsmøde 12. 

05. Fødselsdagsgildehal  9. 

08. Gildemestermøde 

09. Gildeting 8. 

11. Netværksmøde 

13. Gildeting 11. 

15. Gildeting 6. 

16. Gildeting 2. 

20. Gildeting 9. 

21. Gildeting 1. 

23. Gildeting 12. 

28. Gildeting 10. 
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Deadline for næste Gildepost nr. 2, april 2023 
onsdag, den 25. marts 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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