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Grupperne fortalte efter tur, hvad 
de havde bedrevet i den forgangne 
vinter, og der var mange forskellige 
spændende tiltag. 
Vi ønskede hinanden en god 
sommer og gik opløftede og glade 
hver til sit. 
Vores næste arrangement er gilde-
hal den 10. september 2013. 
 
 
7. Gilde. 
 

På gildemødet den 21. maj var 
emnerne øllets historie, øllets 
råvarer, hvordan man brygger øl, de 
forskellige øltyper, hvordan man 
smager pa øl, øl til og i mad, samt 
smagning af nogle enkelte øltyper. 
Til at fortælle, vise og smage, var 
det lykkedes os at få brygmester Per 
Sander til at komme. Per er kendt 
fra flere bryghuse. Men først skulle 
vi lige have sat menuen og kaffen til 
livs, inden øllet fik overtaget.  
Efter et formidabelt foredrag og 
smagninger sluttede vi med »Nu er 
jord og himmel«, til musikalsk 
ledsagelse. 
 

Den 24. juni foregik vor Bålaften 
som vanligt ved Hardeknuds hytte 
ved Svenstrup.  
Desværre var vi kun 14, hvoraf der 
var en enkelt gæst. Vejret, som i 
løbet af dagen ikke havde tegnet for 
godt, blev som sædvanligt fint, og 
inden vi tog hjem, var himlen helt 
skyfri.  
På turen, hvor vi skulle finde en 
pind til bøffen, kunne vi konstatere, 

at den nærliggende vinmark ikke 
havde det ret godt.  
Efter et veltillavet måltid, kom 
tærterne på bålet. Det var samtidig 
signalet til Helge Nielsen, som for-
talte om sin barndomstid - også 
som spejder - tiden til søs, og især 
tiden som søspejder i Aalborg. 
Ligeledes blev der lejlighed til 
hurtigt at bladre i Helges dagbog. 
Aftenen sluttede med kaffe, tærte 
og »Nu er jord og himmel stille«, 
udsat for mandskor under åben 
himmel. Med de ingredienser kunne 
det kun blive en god aften, - og det 
blev det. 
Næste arrangement er gildemødet 
den 24. september 2013. 
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N.P. Nielsen
Bispensgade 1, 9000 Aalborg

Telefon 9812 0204

smykke-form
Bispensgade 8, 9000 Aalborg

Telefon 9813 1232

Nørresundby Guld
Brotorvet 1, 9400 Nørresundby

Telefon 9817 2745

Udlejning af gildeborgen. 
 
Gildeborgen kan lejes af gildebrødre til brug ved private 
arrangementer. 
 
Reservation sker ved henvendelse til dit gildes kansler. 

Pris for leje: 
1 dag eller lørdag/søndag: 1.000 kr. 
Formiddag, eftermiddag, aften: 500 kr. 
 
Få nærmere information på Stadsgildets hjemmeside  
www.sct-georg-aalborg.dk/  under menupunktet Gildeliv 
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Indbydelse 
 

12. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 
fejrer 40 års jubilæum 

 
Torsdag den 26. oktober 2017 fra kl 15.30 

 
med Reception i Gildeborgen,  

Rafn’s Alle 1, 9000 Aalborg 
 

Vi serverer et let traktement 
 

Vi slutter dagen med en åben gildehal kl. 17.30 
 

På gensyn 
 

Gildeledelsen 
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Kære Gildebrødre og Gildesøstre! 

"Lad os mødes til en hyggelig eftermiddag i Gildeborgen " 

Lørdag den 28.oktober 2017, kl.14 -17 

er du/ I inviteret til en hyggelig eftermiddag i Gildeborgen, hvor Ellen Kirk Øgendahl 
fortæller om sit frivillige hjælpearbejde i Vietnam og i Cambodja. 

 Eftermiddagens arrangement koster kroner 30 pr. person og inkluderer: 

- et glas vin/vand 
- kransekage 
- et foredrag med en meget engageret foredragsholder 
- salg af bl.a. lækre tørklæder (julegaveideer) 

Du kan se smart tøj, og du kan bestille tøj til dig selv (efter mål) til meget fordelagtige 
priser.  

Tag endelig din nabo, ven og veninde med! 

Tilmelding på tlf.99 40 97 72, 53 50 43 65 eller på mail lha@staff.aau.dk, senest 
10.oktober. 

Vi glæder os til at være sammen med jer alle i Gildeborgen den 28.oktober. 

På vegne af Gildets Internationale Medlemmer (GIM) 

Laila Haugen 
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Aalborg Distriktsgilde 
 

afholder 
 

Distriktsgildehal  
 

Torsdag d. 2. november 2017 kl. 19.00 
i 

Hasseris Kirkes Krypt 
Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 

 
Tilmelding til både distriktsgildehal og 

den efterfølgende sammenkomst 
til 

SGK Lis Andersen 
tlf. 40 86 24 46 

e-mail: lunen1945@gmail.com 
 

Senest fredag d. 27. oktober 2017 
 

Menu kr. 100,- 
incl. drikkevarer. 

  

mailto:lunen1945@gmail.com
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DEN VIGTIGSTE DAG – I EN ANDENS LIV 

Den fortsatte krig i Syrien, og den voldsomme borgerkrig i 
Syd Sudan, sender stadig millioner af mennesker på flugt.  

Ved Dansk flygtningehjælps landsindsamling søndag den 5. november, er indsamlerne 
derfor med til at sikre rent drikkevand til flygtninge i Syrien og Syd Sudan. Ved at få 
etableret brønde i de mest udsatte områder, giver man mulighed for at flygtninge kan 
forblive i deres nærområder, og der kan etableres lejre med mulighed for, bl. a. ved 
dyrkning af jorden, at blive delvis selvforsynende. 

Vi håber på, at kunne tangere Aalborgs flotte resultat på kr. 550 tusinde incl. Mobile-Pay, 
sidste år, og vi er allerede godt i gang med forberedelserne til dette års indsamling. 

I år har vi måttet etablere endnu en ”station” for ud-og indlevering og pengeoptælling, 
nemlig Fyensgade Centret, hvor der bliver betjening af 5 distrikter, også her har vi fået 
mønttællere. Det har været nødvendigt at samle disse distrikter, idet: 1: Det er blevet 
sværere at finde egnede lokaler, (f.eks. er bibliotekerne således begyndt at opkræve et 
gebyr for brug af lokaler). 2: Den ene bank som vil holde åbent i 3 timer, kan ikke nå at 
optælle alle indsamleres beløb. 

Medio oktober kommer samtlige indsamlingsmaterialer til Gildeborgen, og herefter forestår 
en travl aften med etikettering, optælling og pakning af materialer til de fleste af 
kommunens 18 distrikter. 

Mange gildebrødre er allerede engageret i forberedelserne, og vi håber på, at få de sidste 
opgaver besat. Vi har brug for assistance i såvel gildeborgen som Fyensgade Centret til 
forskellige opgaver. 

Der vil også som indsamler være brug for at få en ”stående rute”, ved et af butikscentrene, 
Salling, Føtex o.a. Man bestemmer selv hvor længe man vil stå.  Ethvert beløb, stort eller 
lille, er med til at Dansk Flygtningehjælp kan redde liv ude i nærområderne. 

Vi håber, at rigtig mange gildebrødre, vil være med til at være 

DEN VIGTIGSTE DAG – I EN ANDENS LIV  

Søndag, den 5. november 2017 
Betty og Verner Kjærsgaard 
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FREDSLYSET i AALBORG   
kan følges på FACEBOOK 
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Har din virksomhed, forening eller institution lyst til at arbejde tættere sammen med andre 
lokale aktører? Så har I nu muligheden på Aalborgs første 
FrivilligBørs. 
 
FrivilligBørs Aalborg er et mødested for netværk og 
samarbejde med fokus på social bæredygtighed. 
Som deltager har du mulighed for at tilbyde og efterspørge 
kompetencer, varer, viden på tværs af de 300 deltagere - alt 
uden beregning, men med fokus på bytte og samskabelse.  

 

Deltagere fra PAK-udvalget: Flemming Markussen, Ulla Væver og Kurt Keldorff 

Børsen var dejlig positiv med deltagere fra rigtig mange forskellige aktører. 

Tanken var, at man skulle ”bytte” ydelser. I forvejen skulle vi indsende, hvad vi ville tilbyde, 
og hvad vi kunne ønske. 
Vi havde indsendt to ønsker: 

• Interessante foredragsholdere 
• Hjælp til reklame, markedsføring og synliggørelse 

og to tilbud: 
• At fortælle om Sct. Georgs Gilderne, vore aktiviteter og vores sociale netværk 
• Deltagelse i Fredslyset i Aalborg 

Det hele blev samlet i et børskatalog på 24 sider, som vi fik udsendt på forhånd. 
Og så var det bare med at læse de andres ønsker og tilbud. Var der noget vi kunne bruge. 
Men det havde de andre jo også gjort, og det afspejler sig selvfølgelig i de børsaftaler, vi har 
med hjem. 

Hver indgået børsaftale blev godkendt af notarer, kopieret til aftaleparterne og hængt op på en 
tøjsnor. I alt blev der indgået mere end 250 børsaftaler. 

Vi kom hjem med nedenstående noterede børsaftaler 
 

• Foredrag ang. brug af sociale medier, elektronik, sociale fællesskaber  
• Oplæg om Ventilen og ensomhed 
• Kursus i Robust borger (3 timer) 
• Foredrag om Projekt Østbørn (ca. 1 time) 
• Deltagelse i Fredslyset 
• Lån/leje af lokaler 
• Foredrag med blodtryksmåling 
• Udveksle viden og erfaring omkring mandeaktiviteter 
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Vi har en aftale med hver enkelt om, at vi på et aftalt tidspunkt, skal snakke videre for at få 
præciseret, hvad den enkelte aftale mere specifikt går ud på. 

Det er helt klart noget, vi vil anbefale at deltage i næste år. 

22/9-2017 Kurt Keldorff 

 

 

 

 

   Vild mad og svampetur i Hammer Bakker 

10. september var Sct. Georgs Gilderne i Aalborg i samarbejde med en meget 
inspirerende naturvejleder Esben Buch medarrangør af en svampetur i Hammer Bakker. 
Efter en guidet indsamlingstur af svampe blev der serveret 
dejlig svampesuppe. 

Ca. 60 deltog i arrangementet på 
en dejlig solrig eftermiddag, hvor 
der blev fundet rigtig mange 
forskellige svampe – både 
spiselige og ikke spiselige. Godt 
der var en kyndig vejleder med. 
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Hvad er PR og aktivitetsudvalget for en størrelse, og hvad beskæftiger vi os med. 
I daglig tale PAK-udvalget. 

----------- Fra regnbuebogen ----------------- 
Udvalgets formål:  
At arbejde med PR og synliggørelse af Sct. Georgs gilderne i Aalborg 
At formidle aktiviteter rettet mod omverdenen og evt. kommende gildebrødre  
At formidle aktiviteter for eksisterende gildebrødre på tværs af gilderne  
-------------------------------------------------- 
Hvad er det så vi beskæftiger os med, sådan rent praktisk. 
For et par år siden var vi nogen, der var på kursus hos landsgildet.  
Der lød velkomsten: ”Velkommen til Danmarks mest usynlige forening”.  
Så vi prøver på mange forskellige måder, at gøre Aalborggilderne synlige i foreningsbilledet, 
og især over for spejdere og FDFere. 
Synlighed kan gøres på mange måder, men det bedste er, hvis man kan få etableret et 
samarbejde, som f.eks. aktiviteterne omkring Fredslyset.  
Da vi ikke skal være to udvalg, der kontakter spejdere og FDFere sker det gennem 
SpejderKontaktUdvalget. 
Men det er i høj grad også dig, der kan hjælpe med synligheden. Det kan du gøre ved altid at 
tage gildetørklædet på, når du deltager i spejderrelaterede aktiviteter.  
Ligeledes må du meget gerne dele de foldere og visitkort ud, som vi har fået lavet, og som du 
finder i PR-kassen i fyrrummet. De laver ikke megen PR ved at ligge i kælderen. 
Det seneste tiltag var vores deltagelse i Frivilligbørs Aalborg, som du kan læse om andet steds. 
Og sådan dukker der nye ting op hele tiden, noget af bliver til mere, og andet bliver prøvet af, 
for så ikke at blive til mere. 
Det er spændende, og selv ideer som på forhånd ser ”håbløse” ud, kan med lidt bearbejdning 
ofte blive til noget rigtigt brugbart. 
 
----------- Fra regnbuebogen ----------------- 
Udvalgets medlemmer består af:  
Gildebrødre, der ud fra en interesse ønsker at deltage i udvalgets arbejde. Der er således ikke 
automatisk et medlem fra hvert gilde. Alle, der vil gøre en indsats og ønsker at bidrage, kan 
være med i udvalget. Udvalget refererer til Stadsgildeledelsen.  
-------------------------------------------------- 
Som det fremgår, er der ikke en repræsentant fra hvert gilde. Vi vil meget hellere have en 
sammensætning, hvor alle byder ind med forslag og deltagelse. Hvis du synes, du gerne vil 
være med, så behøver du ikke vente på en opfordring, for det er ikke sikkert, at den kommer. 
Giv bare besked til en af udvalgets medlemmer. 

Dette har ikke været et forsøg på at beskrive, hvad udvalget har sat i søen, men mere en 
opfordring til at hjælpe med at gøre gilderne synlige. 
Udvalget består af: 
Annie Sperling, Stadsgildet og 10. gilde 
Eva Madsen, 10. gilde 
Flemming Hansen, Stadsgildet 
Flemming Markussen, 7. gilde 
Janne Voss Hansen, Gildeposten og 10. gilde 
Kurt Keldorff, 7. gilde (formand) 
Per Sander, Web-master og 5. gilde 
Ulla Væver, 2. gilde 

 
22/9-2017 Kurt Keldorff 
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Donation ved 1. og 9. Gildes Høstmarked. 

 

Den 9. september afholdt 1. Gilde og 9. Gilde Høstmarked i Gildeborgens Have. Der var 
mange gode lopper. Her ud over blev der solgt Peters fine sennep, 48 glas blev solgt. Der 

var fem forskellige bjesk, træting i form af fugle, 
ænder og Villys fine drejede juletræer. Der var kun 
ganske få ting 
der ikke blev 
solgt. 
Vedrørende 
lopper, blev 
de fleste dyre 
ting solgt. I 
forbindelse 
med 

Høstmarkedet underholdt Vester-Øster Hassing FDF 
musikkorps. Det var en rigtig god underholdning. Musikkorpset havde fået tilbudt at kunne 
købe et antal brugte trompeter til en meget rimelig pris, men de havde ingen penge. 9. og 
1. Gilde besluttede derfor at donere de nødvendige penge til købet.  

1.Gilde kunne glæde sig over et velbesøgt arrangement med en god indtjening til 
hjælpekasse 
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Nyt fra Gilderne 

1. Gilde 

Onsdag den 13. september holdt 1. Gilde September gildehal. Da vi i år ikke har afholdt 
Drageskydning, kan det jo ikke hedde Dragegildehal.  

I sin gildemestertale kom Henning Nielsen langt omkring. Talen omhandlede nogle af alle 
de ting der er sket i sommer i Aalborg og alle de tilbud der er til vores aldersgruppe. 

DGI stævnet, hvor flere af 1. Gildes medlemmer hjalp til med, var en positiv og 
spændende oplevelse. Han omtalte også ”Sprittens” forvandling til kulturcentrum. Her vil 
arkitekten Bjarke Ingels fra New York skabe et unikt kulturcentrum. Det bliver spændende. 

Aalborg fik besøg af 38 krydstogtskibe i sommer. Passagererne blev guidet rundt til alle 
Aalborgs seværdigheder, som vi jo har mange af. 

Henning fortalte om fire spændende foredrag han havde været til på en dag. Først øst 
havnens udvidelse og alle de byggeplaner der var iværksat der. Havnen omsætter for 300 
millioner kroner om året. Her så han også de mange møllevinger Siemens bygger. De 
fleste på 75 meter, men om to år bliver de på 125 meter.  

Han var til rundvisning i Fjordbyen. Her fortalte Anders Toft Hougaard om bydelens 
forvandling til Fjordparken, et spændende projekt.  

På Skråen i Nordkraft, fortalte journalist Kjeld Hansen om skiftende regeringers 
ødelæggelse af den danske natur siden 1830 havde man foretaget landvinding og 
tørlægning af store arealer. Først i de senere år er der blevet rettet op på dette. I alt en 
spændende gildemestertale.  

Sidste års Drageridder, Annette Ankeraa skulle have holdt 5 minutters Sct. Georg, men 
var desværre forhindret i at deltage.  I stedet holdt Mogens Danielsen 5 minutters Sct. 
Georg. Mogens fortalte om ”Jyske Lov”. Loven blev givet i Vordingborg den 10. marts 
1241 og senere stadfæstet på Viborg Landsting maj 1241. Loven begynder med ” Med lov 
skal man land bygge”. Loven blev skrevet på dansk og gjaldt Jylland, Fyn og Slesvig. 
Loven blev udgivet som landskabslov. Ved middelalderens slutning omkring år 1300, 
indførtes loven i en samlet lov for hele landet, her under Skåne, som var en del af 
Danmark. Lidt misvisende blev den benævnt Jyske Lov i stedet for Danske Lov. Loven har 
været godt skrevet, idet de sidste dele af loven først blev ophævet i 1900-tallet. Et 
spændende emne at høre om. 

På dette tidspunkt plejer vi at overdrage Drageridderkæden til den nye drageridder. Da vi 
ikke har afholdt Drageskydning kunne dette ikke lade sig gøre. Vi måtte derfor finde på 
noget nyt. Tidligere kunne man blive Drageridder ved at købe et lod til 5 kroner. Denne 
tradition er nu ophørt. Gildeledelsen har derfor bestemt at der i september måned hver år 
udnævnes en Drageridder der har gjort sig fortjent til titlen. Det skal være en person som i 
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sit daglige virke har vist, at han/hun brænder for spejderideen og for gildebevægelsen. En 
person, der gør sin pligt, frem for at kræve sin ret. En sådan person har vi i 1. Gilde, 
nemlig Mogens Danielsen. Du har været særdeles aktiv i de 46 år du har været i 1. Gilde. 
Trods dit handicap, er du altid den der melder dig først, når der skal udføres opgaver. 
Derfor fortjener du at blive udnævnt til den første Drageridder efter det nye system. 
Hjertelig til lykke.  

 

 

10. Gilde fandt ”Den Gyldne Middelvej” på en 
”Hede, Kartoffel- og Brunkulstur”. 
 

Sidste week-end i august var 10. Gilde på week-end tur. 
Turen startede ved Finderup Kirke, derfra videre til 
Frederiks Kirke, hvor vores guide fortalte om 
”kartoffeltyskerne”. Derefter videre til Dollerup Bakker, 
hvor frokosten blev indtaget. Næste stop var Kongenshus 
Mindepark.  
Lørdag besøgte vi brunkulslejrene i Søby, hvor vores guide fortalte om det hårde liv i lejren 
m.m. I Birk så vi på fantastisk kunst af bl.a. Carl Henning Pedersen og Jorn. Efter vi havde 
"besteget" kunstværket Elia gik turen til ”Skov Snogen Artspace”.  

En meget speciel oplevelse med kunst inde i skoven.  

”Den Gyldne 
Middelvej” fandt 
vi lidt nord for 
Brande, hvor vi 
overnattede og 
så på 
gavlmalerier og 

Street Art. 

Tak til Edith, Bjørn og Annie for det store arbejde I har haft med planlægningen af turen. 
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10. Gilde 

Til vores gildemøde i september havde vi besøg af 
Hugo Christensen, Rikke og Markus fra KFUM 
spejderne i Sulsted/Tylstrup og Christian Jensen fra 
Baptist- spejderne 1. Aalborg.   
        
Vi havde støttet dem økonomisk – så de henholdsvis 
kunne deltage i 2017 og en lejr på Island. 
    
     
Rikke og Markus fortalte og viste billeder om deres 
oplevelser på 2017. Gruppen havde bl.a. deltaget i Fotohike og Sønderjyskdag.  
Alle i gruppen havde haft alletiders lejr og fået mange nye venner. 

Christian havde været på CHANGE 15 World Scout  Moot 2017 på Island, - en lejr for 
spejdere på 18-25 år. Her havde der deltaget 26 dansker fra forskellige korps. Lejren 
havde været delt op, så de var startet med 3 dage i Reykjavik – så 3 dage i 
Vestmannaeyjar - så hovedlejren – og til sidst 3 dages rundrejse.  En meget spændende 
lejr – hvor Christian havde knyttet mange nye venskaber. 
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11. Gilde 

Den 10.5 havde 11. Gilde eksisteret i 40 år. 
 
Det markerede vi med en reception i 
Gildeborgen. 
Vi havde inviteret Stadsgildeledelsen og de 
øvrige Gilder og vores gæster var med til at 
gøre dagen rigtig festlig. 
Gildeborgen var pyntet med billeder fra 
vores "liv i 11. Gilde", vores rejser, fester, 
gildehaller, julemarked osv. mange dejlige 
minder blev omtalt. 

 
Der blev uddelt donationer til Spejder 
grupper og FDF tamburkorps, der kvitterede 
med et musik nummer. 

Fredag den 19.5 fejrede vi jubilæet med en 
fest, på Aalborg Vandrerhjem. Her havde vi 
inviteret vores ægtefæller med. 
 

Vi mødtes på Gildeborgen, og ingen vidste, at festen ikke skulle holdes her, så vi blev kørt 
med bus rundt i Aalborg, og sluttede på Vandrerhjemmet. 
Det blev en meget festlig aften, med taler, sange, optræden af Voice In Modern, og ikke 
mindst festlige indslag fra 11 Gildes piger. 
Det blev en meget smuk aften, som vi alle vil huske længe. 
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11. Gilde 

For 11.gildes vedkommende startede efteråret aktiviteter for alvor, da vi mødtes til 
september gildehallen den 5.september!  

Gildemester Hanne Thusgaard tog i sin gildemestertale udgangspunkt i den reception hun 
havde deltaget i ved Baglandets 10års jubilæum! 

Ved receptionen, der havde været en virkelig dejlig oplevelse, stod 3 brugere op og 
fortalte, hvad det havde betydet for dem, at komme i Baglandet! En meget rørende 
oplevelse, der havde understreget, hvor vigtigt det er for os alle at høre til, at have et 
bagland, hvor man er en del af et fællesskab! 

Hvem er så ”baglænderne”? Baglænderne er nuværende og tidligere anbragte fra 18 år og 
opefter. Kendetegnende for dem er en manglende følelse af eksistensberettigelse, ringe 
selvværd, manglende selvtillid, ensomhed, manglende netværk og ofte ringe eller ingen 
tilknytning til arbejdsmarked og fritidsaktiviteter. Baglænderne er som oftest børn med en 
kaotisk opvækst! 

Her kommer så Baglandet ind, idet de 6 ansatte og 2 frivillige, er med til at skabe en 
atmosfære præget af ligeværdighed, respekt og anerkendelse. En samværsform, der 
minder om en sund familie, men hvor der samtidig og sideløbende er tale om en 
professionel indsats! 

Baglandet har nu også et samarbejde med Aalborg kommune omkring anbragte børn! Et 
samarbejde der kaldes ”Mælkebøtterne” og også har til huse i Kong Hans Gade! 

Hanne talte videre om fællesskaber, fra det første fællesskab vi møder i familien, over 
fællesskaber i vuggestuer, børnehaver og skoler! For de fleste mennesker er disse 
fællesskaber gode, men nogle oplever at være tvunget ind i et fællesskab, man ikke føler 
sig som en del af. Vi hører næsten dagligt om børn, der bliver mobbet og sat udenfor 
fællesskabet! 

Vi, der er med i Sct. Georgs gilderne, har valgt at være en del af dette fællesskab. Vi har 
valgt at være en del af et fællesskab med et humanistisk   værdigrundlag, vor gildelov og 
løfte. 

Hanne talte videre om, hvor meget vore fælles arrangementer i eget gilde eller på fælles 
gilde basis betyder for hende. Et fællesskab, hvor man giver og tager, men også et 
fællesskab, hvor der fortsat skal være plads til alle, også til dem, der måske ikke længere 
kan give så meget til fællesskabet!      

Hanne talte videre om venskab, som et godt eksempel på fællesskab. Hun citerede 
Aristoteles: 

”en ven interesserer sig for, at det går den anden godt, uanset hvad han selv måtte vinde 
eller tabe”. 
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Det samme gælder følelsen af forpligtelsen over for et fællesskab. Unge danske mænd og 
kvinder er villige til at ofre deres liv for nationen! Det siger noget om, hvor vigtigt det er, at 
være en del af fællesskabet. 

Netop den 5.september for 6år siden, indviede dronningen et monument over Danmarks 
internationale indsats efter 1948! et monument, der er rejst for alle de mange, der har 
været og er udsendt og for de, der er omkommet! 

Hanne sluttede med at citere indskriften på monumentet: 

”En tid – Et sted – Et menneske”.  

5 min. Sct. Georg var lagt i hænderne på Inge Ringgaard. Inge tog udgangspunkt i et digt 
hun havde skrevet en vinterdag. En dag, hvor landet var klædt i hvidt og hvor hun kunne 
glædes over lyset og det smukke hvide lag, men hvor kulden i første omgang forhindrede 
hende i at gå ud. 

Inge talte derefter om at glædes ved naturen og glædes ved livet! 

Efter musik og sang, blev der herefter tid til at lykønske Marie – Louise med sit 40 års 
jubilæum! 

Marie – Louise var den første, der i 1977 blev optaget i det nydannede 11. Sct. Georgs 
gilde. Hanne talte om Marie – Louise, der i dag er ramt af sygdom, men stadig har bevaret 
sit positive sind og insisterer på at deltage i så meget som muligt!   

Hanne overrakte herefter Marie– Louise den meget smukke 40 års nål og gaven fra gildet! 

I eftergildehallen havde vi besøg af Marie-Louises datter Vibeke. Her fortsatte vi med taler, 
gaver og blomster til vores jubilar! 

En dejlig start på efterårets gildearbejde!    

Gildetur – 11. gilde 
 

Igen i 2017 havde gildets rejseudvalg 
arrangeret en rejse. Denne gang gik 
turen til Korfu.  
 
Ganske tidligt om morgenen, kl 04.00, 
den 10. september mødtes 8 rejselystne 
gildesøstre og 5 ægtefæller i Aalborg 
lufthavn. 
 
Vi boede på et dejligt hotel nord for Korfu 
by, i en lille by, der hedder Gouvia. 
 

 
 

Vi havde valgt all inclusive. Det betød, at alle måltider kunne indtages i hotellets 
restaurant, og at alle drikkevarer var gratis i tidsrummet 10.00 til 23.00.  
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Der var mulighed for at deltage i 
forskellige ture rundt på øen. Øen Korfu 
er på størrelse med Bornholm. Der er ca 
120 000 indbyggere, hvoraf de ca 40 000 
bor i Korfu by. 
 
Man kunne besøge Mon Repos, stedet 
hvor det tidligere græske kongepar 
Konstantin og Anne-Marie havde deres 
sommerbolig. Boligen ejes i dag af den 
græske stat. 
 

 
Der var også arrangeret en 
ørundtur i bus, hvor vi besøgte 
et af de flotteste bygningsværker 
på Korfu, nemlig Achilleon 
Palace. Paladset er bygget i 
1800-tallet af kejserinde Sissi 
(Elisabeth) af Østrig-Ungarn. 
Paladset er bygget til ære for 
Achilleus. Sissi var enormt 
betaget af Achilleus og samtlige 
de græske guder og pladset har 
derfor en speciel udsmykning. Fra 1960 – 1990 benyttede man en af de største åbne 
pladser til casino og mange kendisser har i disse år gamblet med deres penge her. 
 

 
 
På ørundturen besøgte vi også 
Palaiokastritsa, hvor man på toppen af 
bjerget i byen kommer op til et kloster. 
Klossteret benyttes stadig, men modsat 

mange andre klostre er det åbent for turister. 
 

 
 
En tur ind til Korfu by skal man ikke snyde sig 
selv for. Vi kunne gå ned til vejen og tage den 
blå bus nr 7 ind til Korfu by. I den gamle bydel 
er der stadig levn fra franskmændenes, englændernes og venetianernes besættelse. 
Normalt forbinder man de græske øer med hvidt og blåt, men på Korfu er det hvidt óg 
grønt, et levn fra den venetianske tid. Og tag en slentretur i de små hyggelige gader med 
masser af forretninger og små tavernaer, hvor man kan nyde øens specialiteter. 
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Der var også mulighed for en tur til Albanien. Det tager kun 
30 minutter at sejle fra Korfu by til byen Saranda.  
 
I havnen i Gouvia var der flere lokale både, der tilbød 
sejlture langs Korfu’s østkyst. Det var vi flere, der benyttede 
os af. En smuk tur, hvor vi bl a sejlede ind i lagunerne, hvor 
der så var mulighed for at bade. Da vi kom tilbage til Gouvia 
gav kaptajnen opvisning i græsk dans. 
 
 

 
 

Indimellem de forskellige 
udflugter var der mulighed for 
at slappe af i det dejlige 
poolområde. Vi havde 
dagtemperaturer på 28-30 
grader (i skyggen), så det var 
helt vidunderligt at mærke 
solen og varmen, som vi 
bestemt ikke har været 
forvænnet med herhjemme 
denne sommer. Og skønt at 
kunne sidde ude om aftenen, 
når vi havde spist 
 
 

. 
 
Tak til alle I rejsefæller, som var med til at gøre rejsen til en dejlig oplevelse 
 
Hanne Th 
11. gilde 
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12. Gilde 

 

Søndag den10. september mødtes vi kl.10 til Høstgildehal i Ane Dam Hytten, som ligger 
skønt inde midt i Hammer Bakker. Da det samtidig var en svampetur / og indsamlingstur af 
materialer til juledekorationer, startede vi med en gåtur i skoven. Efter hjemkomsten holdt 
vi gildehal, Anna-Marie bød velkommen til gæster og de gildebrødre som havde mulighed 
for at være til stede denne dag. A.M. håbede vi alle havde nydt sommeren på trods af at 
det har været den mest solfattige i 17år. Men måske sensommeren giver en 
vitaminindsprøjtning, som kan give nye kræfter til de udfordringer, der venter forude—ikke 
mindst 12.gilde´s 40 års jubilæum, som vi skal fejre i oktober måned. 

Gildemestertalen kom til at indeholde glimt fra en køretur langs vestkysten, og et ophold 
på hotel Klitrosen, Anna-Marie og John var blevet forkælet med god mad og hyggesnak 
med stedets lærling. På køreturen var de blandt andet forbi resterne af Svinkløv Badehotel, 
midt i det tragiske bliver det spændende at følge det nye projekt med opbygningen. 

Turen gik videre til Klim Strand  – Thorup Strand ,som jo er blevet kendt af mange  
igennem tv-serien ”Gutterne på Kutterne” 

Videre ned gennem Frøstrup hvor Kirsten Kær´s museum ligger. Et besøg værd da det er 
rammen omkring Kirsten´s store samling, af især portrætter. 

Her efter (forsøgte) vi at synge ”Åbent landskab” det var ikke den største succes, det bliver 
bedre en anden gang, så gik det meget bedre ”September´s himmel er så blå. 

De 5 min. tog Herluf sig af. Herluf havde leget lidt med ordet ”Brok” og gav mange sjove 
eksempler på hvad vi kan finde på at brokke os over, i stedet for at se de lyse sidder i 
tilværelsen. 

Eksempler på” BROK” taget fra rejseselskabet Thomas Cook. 

1:På min ferie til GOA i Indien væmmedes jeg over at næsten hver eneste restaurant 
serverede mad med karry. Jeg kan ikke lide krydret mad. 

2: Vi fandt ud af at sandet ikke var lige som sandet i brochuren. I brochuren var sandet hvidt 
– men her var det nærmest gult. 

3: Ingen fortalte os, at der var fisk i havet, børnene blev forskrækkede. 

4: Topløs solbadning bør forbydes, min ferie blev ødelagt, fordi min mand brugte hele dagen 
på at se på andre kvinder. 

5: Min forlovede og jeg havde reserveret et delt værelse med to enkelt senge, men i stedet fik 
vi en dobbeltseng. Nu holder vi jer ansvarlig for, at jeg blev gravid. 
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Efter gildehallen var der servering af en treretters menu. Godt forspiste og tilpas efter en 
rigtig god dag i SKOVEN. 

 

Nu ser vi så frem til fejringen af 40 år´s jubilæet den 26.oktober, hvor vi håber at se mange af 
jer fra div. Gilder      

PÅ GENSYN DEN 26. OKTOBER 

 

 Sangerlaug 6. september 2017 

Aftenen indledtes som altid med månedssangen og vores yndlingsmelodi.  

Derefter Laugsting. 

Efter et veloverstået Laugsting, vor ledelsesposterne forblev uforandret besat, gik aftenen 
efter kaffepausen over i ønskekoncerten. 

Der blev lagt ud med en for os ganske ukendt sang: Sensommerkanon, men efter at have 
prøvet nogle gange lykkedes det da nogenlunde, om end det ikke var den nemmeste sang 
at synge. Sensommeren og efteråret står for døren og valget faldt på ”Nu falmer skoven 
trindt om land”, efterfulgt af den søde ”Pind-svinet og gulvskrubben”. Derefter vendte vi 
tilbage til det mere aktuelle med ”Marken er mejet”, ”Kalendervender Tage, ” Waltzing 
Mathilda” og endnu en for sangerlauget ukendt sang, ”Hvem skal kæle for kildekonens 
datter”. 

”Septembers himmel er så blå” blev efterfulgt af den meget smukke, for øvrigt min favorit, 
”Fuglene letter mod vinden”. Resten af aftenen gik med at synge ”Mandalay”, 
”Gyldenlakken” og ”Kære Linedanser”. 

Den genvalgte laugsmester takkede for en aften og vi afsluttede med den stemningsfulde 
”Nu er jord og himmel stille”, på smukkeste vis. 

Sangerlaugets kalender for resten af 2017:  

4. oktober, 8. november og 30. november. 

Kalenderen for første ½år af 2018: 

31. januar, 28. februar, 26. marts, 25. april og sommerferieafslutning d. 29. maj 

Skulle du have lyst til at være med i Sangerlauget, så mød op på en af de anførte 
datoer, der er altid plads til en til. 
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 30. september 2017 

Gilde Sidste 
kvartal Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 21 16 5 0 21 
2. 19 10 9 0 19 
5. 16 10 6 0 16 
6. 29 13 15 0 28 
7. 16 5 11 0 16 
8. 25 6 19 0 25 
9. 24 14 8 2 24 
10. 31 20 11 0 31 
11. 28 17 10 1 28 
12. 20 7 12 0 19 

I alt 229 118 106 3 227 
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Fødselsdage i oktober: 
 
Dato:               Gilde: 
 
02.  Gerhard Posselt   6. 
03.  Ulrik Petersen   8. 
05.  Henny Brandt   11. 
05.  Birte Haller Nordentoft,85 år   11. 
06.  Anne-Mette Jensen, 80 år    2.  
07.  Jette Nielsen                        12. 
11.  Robert Madsen   10.       
12.  Else-Marie Brix Holmsberg  6. 
12.  Nete Vejby Thomsen            11. 
13.  Carl E. Heidemann,                1. 
16.  Ole Max Müller, 75 år        5. 
16.  Finn Bramsen                         1. 
19.  Anne-Lise Østgaard,               9. 
22.  Allan Thrysøe-Thomsen       12. 
24.  Annette Schou Christensen      12. 
28.  Hanne Høyer                     9. 
29. Jens-Wilfred Christensen,75år 8. 
29.  Jytta Møller Graae                  9. 
31.  Grethe Thuen                       11.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer i oktober: 
 

Dato:                                     Gilde: 
 
02. Gildemøde                             11. 
03. Gildemøde -  9. 
      ”En aften med Halfdan Rasmussen” 
04.             Sangerlauget 
05. Gildehal                                   6 
10. Gildehal                                   8. 
11. Gildemøde                      1. 
12. Gildehal    Fjerritslevgildet 
12. Gildehal   5. 
17. Gildehal                                   2. 
17. Gildehal                                   7. 
23. Gildehal   10. 
24. Andespil                                  7. 
25. Gilderådsmøde                        6. 
26. Fødselsdagsgildehal, 40 år       12. 
28. Fellowship                          GIM 
 
 
 

 
 

Jubilæum 
 

26.10. 
12. Gilde 40 år 

 
28.10. 

Henny Brandt, 11. Gilde 
60 års gildejubilæum 

 
Til lykke til alle fødselarer 

og jubilarer 
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 
 
 

Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

Hyrdindevej 12, Dall,  
9230 Svenstrup J., 
 Tlf.: 4062 1350. 

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

Carl Klitgaardsvej 23, 2'tv, 
Nørresundby 

Tlf.: 2164 0762. 
e-mail: k-cordes@stofanet.dk 

 
Stadsgildekansler: 

Lis Andersen, 
Dronningensgade 7,st. 

9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446. 
e-mail: : lunen1945@gmail.com 

 
Distriktets Internationale Sekr. 

Pt. Ubesat. 
 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Annie Sperling 

Kronosvej 89, 9210 Aalborg 
Tlf. 2929 7627 

e-mail: annie@sperlings.dk 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Redaktør: 
Janne Voss Hansen 
Fyrrebakken 40, 2. 

Aalborg.  
Tlf.: 5124 3784. 

e-mail:  
janne@vosshansen.dk 

 
 

Distriktets webmaster: 
Per Sander, Tingvej 50, 

9380 Vestbjerg.Tlf. 9829 6223. 
e-mail:  

sander@tdcadsl.dk 
 
 

Distriktets hjemmeside: 
www.sct-georg-aalborg.dk 

 
Facebook: 

Gildebrødre i Aalborg 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

 
Distribution af Gildeposten: 

SGK Lis Andersen, Dronningensgade 7,st  
9400 Nørresundby Tlf.: 9827 A1351. 

e-mail: : lunen1945@gmail.com 
 

Annoncer: 
PR- og aktivitetsudvalget 

 
 

 

Deadline for Gildeposten,  
nr. 7, november 2017 

Fredag, den 27. oktober 2017
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Aalborg Ny
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FRA 7.990,-
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Kommer overalt - uden ekstra omkostninger

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

7211 8155
Svarer hele døgnet

Signe NygaardJesper Vandtved Jette Nielsen 
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