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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.
Dansk Revision Aalborg
Efter et formidabelt foredrag og
Sofiendalsvej 35 • DK-9200 Aalborg
SV sluttede vi med »Nu er
smagninger
Telefon 98 18 33 44 • www.danskrevision.dk
jord og himmel«, til musikalsk
ledsagelse.
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Den 24. juni foregik vor Bålaften
som vanligt ved HardeknudsAALBORG
hytte
19/01/12 09.52
INSTALLATIONSFORRETNING
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,

På gensyn i
Spar Nord Vejgaard
Hadsundvej 20
Telefon 96 30 33 00

Tal med
en bank, der
forstår dig

N.P. Nielsen

Bispensgade 1, 9000 Aalborg
Telefon 9812 0204
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Bispensgade 8, 9000 Aalborg
Telefon 9813 1232

Nørresundby Guld

Brotorvet 1, 9400 Nørresundby
13 Telefon 9817 2745
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På gensyn i
Udlejning af gildeborgen.
Spar Nord Vejgaard
Aut. el-installatør
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arrangementer.

tættere på

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

www.gugboldkub.dk
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Nytårskur 2017
Uddelingen af Sct. Georgs Prisen 2017 fandt sted ved Aalborg Gildernes Nytårskur 2017.
Nytårskuren blev afholdt i Nørre Uttrups Kirkes mødesal lørdag, den 14. januar.
Stadsgildemester Flemming Hansen uddelte prisen til
Mona Jensen med følgende begrundelse:
Mona har i mange år ydet et væsentligt bidrag
til FDF som kredsleder i Vester og Øster
Hassing Musikkreds. Hun er det samlende
punkt for kredsens tamburkorps, som ofte er
synlig i gadebilledet i landsdelen.
Mona er med i FDF's nordjyske netværk
"Landsdel 1", hvor hun er en stor ressource og
kreativ ideskaber. Mona er medlem af BUS
Aalborg, hvor hun har ydet en betragtelig
indsats ved fælles
kopslige DUKA-Events, som f.eks. DUKA-City
2014.
Ved store events i Aalborg har Mona også
været synlig med sit tamburkorps, eksempelvis The Tall Ships Races, ligesom hun har
været aktør i planlægningen af Fredslyset i Aalborg.
Sct. Georgs prisen er på 3.000 kr.
Spejderne fra Nørresundby sørgede for betjeningen ved Nytårskuren.
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Nyt fra gilderne

1. Gilde
På juletur med 1. Gilde, ih hvor blir’ man smuk
Som i december hvor vi var på tur med Esben Buch
I Urbans kælder mærkede vi så historie sus
Imens vi alle kigged på en enkelt flagermus
1. Gilde, ih du milde, i den kælder ja der var vi ganske stille
Vi hørte så om Aalborgs rigtig mange bakke øer
Vi lyttede andægtigt, både svende og så møer
Om kældre og om minegange ganske uden frost
I en af dem, der havde Oste Allan faktisk ost
1. Gilde, ih du milde, og en enkelt dram den gør os ret så milde
På Gildeborgen var der dækket op med julemad
Ja sild og kål og flæsk og pølse gør os ret så glad
Dessert med mandelgave ja, det er en herlig skik
Og Mogens han fik mandlen, delte ud ja ret så kvik
1. Gilde, ih du milde, ja nu kommer julefreden ret så stille.
Glædelig jul.
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1. Gilde
Nytårsgildehal, Champagne, 50 års jubilæum. Ved eftergildehallen var der torsk med
tilbehør på bordet. Så bliver det ikke bedre.
Og da slet ikke med indlæg i gildehallen som gildemestertalen og 5 min. Sct. Georg.
Igen en aldeles fremragende aften.
Vi startede med besøg af Frank og Merete. De bød på champagne i anledning af Franks
fødselsdag og fordi, de gerne ville være lidt sammen med gildet. Tak for det.
Jørgen Scheving havde 50 års gildejubilæum. Det blev behørigt fejret i gildehallen, hvor
Jørgen modtog gildets gave. Af Stadsgildemester Flemming Hansen modtog Jørgen 50
års nålen og Landsgildets hilsen. Jørgen holdt 5 min. Sct. Georg. Han gik helt tilbage til sin
ulvetid og tog udgangspunkt i den del af ulveløftet, der sagde:” Og hver dag at gøre en lille
ting, der kan glæde eller hjælpe en anden”.
Med den bagage i rygsækken blev Jørgen besøgsven for ”Oste Allan”. For nogle år siden.
var Allan flyttet på Gundorflund, og han ønskede sig en gildebroder som besøgsven. Det
blev til mange gode stunder sammen med Jørgen. Det gav fantaktisk meget til dem begge
to. Jørgen beskrev den varme, som turene med Allan gav. Det gav stof til eftertanke. Så
ulveløftet, senere spejderløftet og gildeløftet er her blevet udlevet på fornemmeste vis.
Jørgen Scheving blev naturligvis fejret med taler og skåler ved eftergildehallen.
Henning Nielsens gildemestertale indeholdt ikke ret meget om 2016. Det lod han
Dronningen og Statsministeren om. Til gengæld var emnerne nutidige og fremtidige. Vores
digitale og elektroniske hverdag. Han kunne lige så godt være startet med Storm P’s
udsagn: ”Ordet moderne bør stryges af sproget. Det kan alligevel ikke bruges i morgen”.
Det hele går så ufatteligt stærkt nu om stunder.
I december blev der opsendt en raket med et antal satellitter, som skal indgå i det fælles
Europæiske Positioneringssystem. Det forventes klart i 2020 og vil være væsentligt mere
præcist end det nuværende GPS system. Så kan der rigtig blive holdt øje med os.
De selvkørende biler er på vej. Og så er der dronerne, der er i hastig fremmarch (hvis man
ellers kan tale om march, når det er flyvende droner). Videre behandlede Mester
forskellige tiltag i dagens Danmark. F.eks. vores fantastiske postvæsen POST NORD,
hvor det sidste posthus i Aalborg (landets 3. største kommune) er lukket. At man ikke kan
købe billetter på banegården. Nej, nej. Aalborg Banegård er ubemandet f.s.v.
kundebetjening.
Og så. Parkering i Aalborg. På Sauers Plads var Henning ude for, at han kun kunne betale
via en AP på sin mobiltelefon. Servicemedarbejderen sad i København, og skulle have
vejledning med at finde ud af, hvad Aalborg var for en størrelse. Ak ja. Fagre nye verden.
Slutteligt om George Orwells bog ”1984”, som Henning læste allerede i 1949. Dengang
skræmmende, men utænkeligt. I dag skræmmende, men absolut tænkeligt.
Således kom 1. Gilde ind i 2017 på bedste vis.
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2. Gilde
Torsdag den 1. december og fredag den 2. december begge dage fra kl. 10.00 – 20.00
holdt 2. gilde deres årlige tombola. For andet år i træk i Kvickly Vestbyen, hvor personalet
også denne gang tog rigtig godt imod os, selvom de har travlt med den store renovering
og ombygning af forretningen, som er i gang lige nu.
Vi havde fået en god plads i forhallen, og vi havde mange flotte gevinster og solgte lodder
á 10 kr. med gevinst på hvert 3. lod.
Der var mange, der gerne ville købe
lodder – også mange gildebrødre. Vi fik
ikke udsolgt, men havde alligevel nogle
gode dage i Kvickly, og vi vil i lighed med
tidligere år uddele penge i 2017 til
humanitært hjælpearbejde i det nære
område. Senest i 2016 har vi delt ud til
TUBA og Team Tvilling. Spændende hvad
det bliver i 2017!

Tirsdag d. 13. december havde 2. gilde julemøde – et møde, der altid har været præget af
store traditioner, men til mødet i 2016 havde den arrangerende gruppe ændret lidt på det.
Det skulle være et møde med overraskelser,
og det blev det.
Menuen var ændret, hvilket var en glædelig
overraskelse for mange. Vi fik grønlangkål
med flæsk, pølse og hamburgerryg fra slagter
Ole i Nørresundby – der manglede ikke noget,
og det smagte dejligt.
Efter maden dansede vi
om det flotte juletræ –
flot pyntet af
sangerlauget. Vi sang
alle de kendte julesange. Derefter var der også en ændring – vi
skulle spille banko – som sædvanlig havde vi alle en pakke med,
som vi brugte til gevinst på rækkerne, og Ulla havde købte ekstra
gaver, som var gevinst på en fuld plade. Anne-Marie råbte numre op
–
det lykkedes at få alle til at vinde, nogle flere gange, og vi havde det sjovt. Senere fik vi
kaffe og Ullas hjemmebagte småkager. Birgit læste op af Peters jul, og Tove læste
juleevangeliet. Nogle traditioner skulle holdes. Det var en skøn aften – så var julen startet.
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6. Gildes julemøde 2016.
Torsdag den 8. december mødtes vi i 6. Gilde til et dejligt julearrangement i Gildeborgen.
Kalenderen fortalte os at det var en vintermåned men trods det viste temperaturen 9
grader, halvskyet og lettere fugtigt vejr, nogle ville sige rigtig trist og surt. Det modsatte
var dog humøret og glæden da alle 26 mødtes i Gildeborgen kl. 19.
Duften af dejlig julemad bredte sig stille alt imens meget fine hjemmelavede bordkort blev
uddelt.
Efter at have spist os godt mætte med efterfølgende ris a `la `mande og dertil hørende
mandelgave, sunget jule sange og lyttet til små indslag, samledes vi alle i hallen hvor vi i
adstadigt tempo "dansede" rundt om det traditionelt fine pyntede store juletræ.
Dejlig sød julehistorie og lille sjov quizs leg manglede ej heller.
Tiden løb alt for hurtigt og pludselig var kl. 22.30, hvor vi sluttede af med at synge Dejlig
er jorden og vi alle kunne ønske hinanden
Glædelig Jul.

6. Gilde
Den 5. januar havde 6. gilde Nytårsgildehal.
Vores Gildemester Ingrid Strandsbjerg ønskede os alle et godt nytår. Vi mindedes Jytte
Faldborg, som vi havde den sorg at miste før jul. Ingrid kom i sin gildemestertale ind på,
hvad der var sket af gode og triste ting i det forløbne år, og hvad vi selv kan gøre for andre
for at hjælpe og trøste.
Bente Orlien holdt 5 minutter Sct. Georg og talte om venskab, hvad det betyder for hende
selv og os andre at have rigtige venner.
Klaus Cordes var der på Stadsgildets vegne og overbragte sin nytårshilsen fra Stadsgildet.
Efter gildehallen bød Bente Orlien på et glas vin i hallen i anledning af sin 80 års
fødselsdag juleaften 2016.
Så gik vi ind til de smukt pyntede borde. Under middagen bagefter var Jørgen Orlien
bordleder og fortalte endnu en gang små historiske fortællinger i pauserne. Bente blev
behørigt fejret med gaver og taler.
Så var der dækket op i hallen med desserter surprise, som gruppen havde stået for. Det
var en succes.
Derefter gik vi ind i dagligstuen til kaffe og hjemmebagte kransekager, og så gik snakken
livligt.
Til sidst takkede Ingrid gruppen for arrangementet, vi sang som sædvanligt ”Nu er jord og
himmel stille” og gik glade hjem efter en dejlig aften.
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7. Gilde
7. Gilde holdt juleafslutning tirsdag den 6. december 2016 på Gildeborgen med
ledsagere, vi var i alt 20 personer incl. vores nye medlem Lars Roost med fru Karen
Bøgeholt.
Herfra en hjertelig velkomst til Lars og vi håber du vil befinde dig godt her i 7.
Gilde.
Der var traditionen tro julemad med bl. a. grønlangkål og ris alamande.
Flemming Markussen løb med mandelgaven, der bestod af en flaske med en
klar væske.
Under kaffen var der pakkespil og Richardt Bjørno læste en julehistorie, et
genhør af Ebbe Rodes monolog ”Tretten 13 øre”.
Det blev en hyggelig aften og vi sluttede som vi plejer med at synge ”Nu er jord
og himmel stille” under musikledsagelse af Richardt Bjørno.
Herefter ønskes alle gildebrødre en god Jul og et godt Nytår og på gensyn i
2017.

8. Gilde
Den 6. januar holdt vi nytårsgildehal i Hasseris Kirkes krypt.
Der var ca. 40 deltagere. Efter velkomstdrinken blev vi kaldt ind til gildehallen, som blev
ledet af gildemester Søren Aagaard. I sin gildemestertale kom Søren ind på valget af den
nye præsident i USA.
Stadsgildet var repræsenteret ved Annie Sperling. Vi fik en nytårshilsen og en orientering
om gildeborgen og dens fremtid.
Helge Hoff holdt 5 minutters Sct. Georg, og på en morsom måde talte han om
brug/misbrug af mobiltelefoner og Facebook med mere.
Ved eftergildehallen fik vi en 3-retters menu. Helge Hoff og Per Hougaard sponsorerede 2
flasker vin til hvert bord i anledning af deres runde fødselsdage. Bordene var flotte med
nytårspynt og hatte til alle damerne.
Mellem retterne var der reklameindslag fra Lis Andersen vedrørende hjælp til DGI
Landsstævne 2017, som bliver afholdt i Aalborg. Jesper Hansen opfordrede også til hjælp
ved spejderlejr i Sønderborg til sommer.
Det flotte menukort var også sanghæfte. Til hjælp med at finde melodien havde vi en
gæst, sanglærken Tina, som også underholdt med sang og musik.
Michael havde arrangeret lotteri, hvor der var flotte præmier, og hovedgevinsten var et
armbåndsur, sponsoreret af Smykke-Form.
Under hele arrangementet fik vi hjælp af en flok KFUM-spejdere både ved servering og
oprydning.
Næste arrangement er gildemøde den 16. februar.
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9. Gilde
Den 9. januar var vi samlet til nytårsgildehal. Gm. Elsa Berglunds tale handlede om året
der var gået, og de dramatiske ting der var sket i verden såsom krige, terror og store
flygtningestrømme. Hvordan skal det dog gå og hvorfor sker alt dette?
Her i lille Danmark lever vi i fred med hinanden, og vi har det godt.
Her er ingen krig.
Der bliver passet på os.
Vi får mad hver dag.
Vi har gode boligforhold.
Vi kan samles uden at nogen kontrollerer os, når vi går ind.
Der er job til alle, der kan og vil.
Vore børn og børnebørn kan gå på arbejde eller i skole.
Vi kan gå til koncert, i teatret, til udstilling, på café o.m.a.
Vi kan tage på udenlandsrejser i rimelig sikkerhed.
Vi får mange gode oplevelser.
Alligevel har vi alle travlt med vores egen tilværelse. At jage efter prestige er den nye
trend. Vore børn stræber efter at gøre karriere, høje lønninger og anseelse. Skolebørnene
bliver sammenlignet med kinesere og børn fra Singapore. Hvad jager vi efter?
Der er mange og store spørgsmål som trænger sig på i et nye år. Vi kan ikke trylle
terrortrusler eller flygtningestrømme væk ved at melde os ud af det internationale
samarbejde – det samarbejde, som skal løse problemerne.
Elsa sluttede med nogle vers om det nye år. Det første lyder således:
Jeg er det nye år.
Jeg er en blank, uspoleret side
i din livets bog.
Efter gildemestertalen holdt Susanne Danielsen 5 min. Sct. Georg, som var et causeri over
hendes liv som spejder i ca. 50 år. Hun er stadig aktiv som leder.
Annie Sperling overbragte stadsgildets hilsen til 9. gilde og takkede for året der var gået.
Næste arrangement er vores fødselsdagsfest den 5. marts.
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10. Gilde
10. Gilde afholdt julemøde den 15. december 2016. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor
vi fik dejlig julemad, juleslik og kaffe med småkager. Der blev spillet bankospil i forbindelse
med pakkespillet og Leo fortalte en god historie, som han selv
havde oplevet.
Vi fik sunget flere julesange omkring det flotte store juletræ i
hall'en. Jeg tror at alle kom i en rigtig god julestemning, for
sangene lød helt fantastisk i det store rum.
Edith takkede til sidst 2. gruppe for det gode arrangement, og vi
fik ønsket hinanden en god jul.

10. Gilde
Tirsdag, den 10. januar afholdt vi Nytårsgildehal. I anledning af Annie Sperlings 25 års
jubilæum var der 3 gæster med fra 2. gilde i Varde, det gilde hvor Annie i 1991 blev
optaget.
Gildemester Edith afholdt en meget inspirerende gildemestertale og Lis Andersen
overbragte Distriktsgildets nytårshilsen.
Musikken var lidt andersledes, på grund tekniske problemer.
Efter at Edith havde ønsket Annie til lykke med jubilæet
hørte vi Annies ”sang”: ”Se, fuglene letter mod vinden”
sunget af Tørfisk og skrevet biskop Henning Toft Bro.
Herefter endnu en sang med Tørfisk. Lidt anderledes,
men meget fornøjeligt.
Efter gildehallen bød Annie på et glas hvidvin inden vi
gik til bords.
Under middagen blev Annie behørigt hyldet med taler og flere gode og nyttige gaver. Den
gave Annie blev mest glad for, var nok den flotte gamle spejderhat, som hun bar resten af
aftenen. Sådan en havde Annie altid ønsket sig, men selvom hun havde været spejder i
mange år havde hun aldrig haft en spejderhat. Det brugte man ikke, der hvor Annie var
spejder.
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11. Gilde
Nytårsgildehallen er altid festlig, i år havde 11.gilde gjort den ekstra festlig, idet vi havde
inviteret Gildebrødrene fra Sæbygildet til vores Nytårsgildehal, den 19.januar 2017.
10 gildebrødre havde taget imod vores invitation og taget turen fra Sæby til Aalborg denne
aften. Vi kendte ikke hinanden i forvejen, men det varede ikke længe før snakken gik
lystigt i Gildeborgen, allerede inden vi blev kaldt ind til Gildehallen.
Gildemester Hanne Thusgaard indledte sin Gildemestertale med Grundtvigs ord ” Vær
velkommen Herrens år” som er den salme vi danskere traditionelt byder det nye år
velkommen med.
Hanne fortsatte med traditionerne, nemlig et
tilbageblik på året der gik. Et år, hvor vi har
været vidner til krige, naturkatastrofer og mange
terrorhandlinger. Fjernt fra Danmark har der
været jordskælv, skovbrande og orkaners
hærgen ofte i områder, der næppe er kommet på
fode efter den sidste naturkatastrofe.
Nærmere os har der i det forgangne år været
adskillelige terroraktioner, i Bruxelles, i Orlando,
Istanbul, Nice og i Berlin, hvor en lastbil den 19.december kørte ind i et julemarked! Alle
angreb med mange døde og sårede. Angreb som Islamisk stat har taget ansvaret for.
Krigene raser fortsat i Sydsudan, Ukraine og Syrien.
I USA har haft præsidentvalg, Imod alle odds blev det
Donald Trumph, der løb af med sejren. Mange mennesker
verden over holder netop nu vejret i spænding på, hvad
det vil komme til at betyde, efter nogle af de meget
markante udmeldinger, der er kommet fra ham.
Verden og vi, har mistet personligheder som Muhammed
Ali og Fidel Castro, herhjemme døde skuespiller og sanger
Ove Verner Hansen, tidligere statsminister Anker Jørgensen og Poul Elvstrøm. I 11. gilde
mistede vi den 16.august Lise Madsen, der trods hård sygdom gennem mange år altid
fulgte med i hvad der skete 11.gilde og i gildebevægelsen.
Heldigvis sker der også positive ting, i vores egen lille verden havde 12 gildesøstre og 5
medfølgende ægtefæller en dejlig Mallorcatur i april. Der var stor opbakning til
drageskydning, og trods halvdårligt vejr havde en del fundet vej til Vesterhavsmarchen på
stranden mellem Blokhus og Løkken. Den 26.november afholdt 11.gilde vores traditionelle
julemarked, markedet blev ikke så velbesøgt som tidligere år, men vi fik da et pænt
overskud.
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Hanne sluttede med at ønske, at det nye år må bringe mere fred til de krigshærgede
områder, inden hun så frem mod bl.a. 11.gildes 40 års jubilæum, den 10. maj!
Hanne sluttede sin tale med at læse
kronprinsesse Mary´s nytårshilsen. En
nytårshilsen der falder godt i tråd med værdierne i
vor gildelov.
Et nyt år venter, lad os møde hinanden med
åbenhed, ærlighed og nærvær. Lad os give
hinanden plads til til at være dem vi er. Det er
den, måske, bedste gave vi kan give til
hinanden og fællesskabet.

Nete Vejby holdt 5.min Sct. Georg. Nete talte om at være donor og indledte således:
”Vi skylder vores familie det, vi skylder vores medborgere det – vi skylder os selv at få den
ro som JEG synes det giver, at TAGE STILLING”
Vi kender alle bloddonor korpset og mange af os er bloddonorer, selvom nogle har svært
ved at melde sig på grund af Nålen. Umiddelbart er det ikke så stor en beslutning, som når
vi skal tage stilling til organdonation.. Nete fortalte at hun for ca. 25 år siden havde taget
stilling selv, men at hun for nylig havde talt med et af sine børn om det, og i den
forbindelse var gået i gang med en nærmere undersøgelse af, hvad det indebærer. Hvis
det udelukkende er de pårørende, der skal tage stilling, så viser statistikker, at det ofte
bliver et nej, og det er fordi de står i en svær situation, hvor de skal sige farvel til et kært
familiemedlem.
Statistikken viser også, at lidt mere end 25% fortryder et nej, hvorimod kun ca.3% fortryder
et ja.
Ca. 85% vil gerne modtage organer, hvis de får behov for det – men kun 17% har tilmeldt
sig donorregistret! Det følges ikke ad.
Organdonation har ingen alder, i 2015 kom en stor del af de organer, der blev givet videre
fra personer over 70år.
Hvis beslutningen er taget – og det er et nej, foregår alt som vi kender det!
Hvis det derimod er et ja, så skal de pårørende tage stilling til, hvornår de vil tage afsked
med deres kære. Der er flere muligheder og stor forskel på, hvad man vælger.
Både gildemestertalen og 5 min Sct. Georg gav hver af os stof til eftertanke.
Inden vi gik ind til eftergildehallen og de flot pyntede borde, var der velkomstdrink i
forhallen.
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Eftergildehallen blev ledet af vores ældste gildesøster Else Højberg, der netop er fyldt
90år. Med de mange gæster var der rigtig megen snak, vi hyggede os alle og nød den
dejlige mad, talerne, sangene og nogle få vittigheder!

12.gilde
Man siger jo at julen varer lige
til Påske, så det kan endnu nås
at give et lille tilbageblik fra det
”gamle” år. Den 14. december.
holdt vi julemøde, en dejlig
afslutning på 2016 med fin
servering (hjemmelavet) og
bankospil med mange fine
gevinster. Der var nogle
STORVINDERE. Endnu en
hyggelig gildeaften inden vi
tager hul på år 2017.

12. Gilde
15 gildebrødre, heraf 2 gæster, deltog
i årets Nytårsgildehal.
Gildeledelsen havde besluttet at
gildemestertalen skulle erstattes af
vores alternative ”Gildelov med
tilføjelser”
Vi havde fra Stadsgildeledelsen
besøg af stadsgildeskatmester Klaus
Cordes, som ønskede 12 gilde godt
nytår og bl.a. tak for den
fine Nytårskur i Nørre Uttrup Kirkes
mødesal.
Vi havde en 25 års jubilar blandt os,
nemlig Margrethe Hansen, som fik rigtig mange roser både i
ord og i hånden, for sin tid i 12. gilde.
John Pedersen holdt en fin og velfortjent jubilæumstale for hende.
I eftergildehallen fik vi en lækker middag, med dessert.
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Til kaffen var der hjemmebagt kransekage og lidt godter.
”Aftenens flotteste hat” blev ved stemningen vundet af Anni
Andersen, som havde den flotteste Derby hat på. Andre
prøvede at udfordre hende, men det gik ikke.
Vi afsluttede en, som sædvanlig, dejlig aften omkring vores
lyskreds i hallen med at synge ”Nu er jord og himmel
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Sangerlaug 30. november 2016

Lidt forsinket pga. laugsmesterens korte fravær, kom vi i gang med vores kendingsmelodi
og da vi næsten er i december, også Decembersangen. Det er vores juleafslutning og den
er speciel ift den almindelige sangaften. Aftenen er planlagt således at vi spiser først,
pynter juletræ, spiller banko og hygger med julesange og juleeventyr.
Vi fik en god ribbenssteg med rødkål og selvfølgelig Ris á la
mande, fortræffeligt. Under spisningen sang vi ”Der er noget i
luften” og ”Så er den over os igen” på melodien fra ”Sneflokke
kommer vrimlende”.
Kaffen med småkager, juleslik og mandariner var sat klar i
dagligstuen og der var gjort klar til aftenens højdepunkt,
bankospillet. Meen, inden da skulle juletræet pyntes og det
var en tilbagevenden til vores gamle tradition, ikke noget med
at pynte træet dagen i forvejen.
Ved dansen omkring det smukt pyntede juletræ blev der
sunget, ”Dejlig er jorden”, ”Glade jul”, ”Højt fra træets grønne
top” og ”Nu er det jul igen”.
Inden det længe ventede bankospil skulle vi lige høre et lille juleeventyr, som
laugsskatmesteren læste op. Det var en julehistorie fra ”Glade jul, dejlige jul” af Gustav
Wied, en historie om en mands kvaler med tilbagebetaling af en gæld på 70 kr. pr. 1.
januar.
Så kom tiden endelig til bankospillet, der forløb uden drama og den flotte julekurv,
aftenens hovedgevinst, blev vundet af Else Højberg.
Laugsmester takkede for en dejlig aften, som alle så ud til at have nydt.
Vi blev ønsket en glædelig jul og vi sluttede en hyggelig aften med ”Dejlig er jorden”
På gensyn til 2017’s første sangerlaugsaften d. 26. januar.
Sangerlaugsaftnerne frem til sommerferien er 23. februar, 30. marts, 27. april og 31. maj,
og der er plads til flere sangglade mennesker, så tag gerne din ægtefælle med.
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Kulturlauget
Kulturlaugets julemøde blev holdt 20. december 2016.
Efter vi havde taget plads ved de festlige pyntede borde, laugsmester Helle Stenild havde
budt velkommen, og vi havde sunget den første julesang, blev man bedt om på samme tid
at tænde det lille julelys, der stod ved hver
kuvert.
Så nød vi den dejlige julemad, og så skulle
spændingen udløses, hvem der havde de to
lys, der senest brændte ned, og præmier blev
uddelt til de heldige.
Nu skulle der danses om juletræ og de dejlige
salmer synges.
Dernæst gik vi ind i dagligstuen, hvor vi også
havde en konkurrence.
Der blev stillet en hel det spørgsmål, og det gik ikke ud
på, hvem der først havde hånden oppe, men måske hvem
der havde en rød trøje på eller måske bar slips, og alle fik
en gave. Det var vældig muntert.
Nu var det tid til kaffe, småkager og chokolade. Imens
blev der læst et julerim om nisserne op.
Aftenen fløj afsted. Til sidst sang vi ”Dejlig er Jorden”, og
Helle kunne ønske alle en glædelig jul og godt nytår.
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Nekrolog over Jytte Faldborg 6. Sct. Georgs Gilde – Aalborg.

Jytte Faldborg, 6. Sct. Georgs Gilde – døde den 10.
december 2016 i sit eget hjem omgivet af sin kære familie.
Jytte blev optaget første gang i gildebevægelsen den 8.
januar 1962 og blev væbner den 24. oktober 1967. På
grund af mange rejser/ ophold i udlandet blev det til flere
udmeldelser/genoptagelser gennem årene, idet Jytte og
hendes mand, Svend, har rejst og boet mange steder i
verden på grund af Svends arbejde som ingeniør. Jytte
fulgte med Svend og fandt altid noget at beskæftige sig
med der, hvor de nu engang opholdt sig.
Jytte var god til at formulere sig – både i tale og på tryk. Det sidste gav sig udslag i mange
spændende breve skrevet til 6. gilde. Brevene blev læst højt for gildets medlemmer, hvilket
medførte, at vi følte Jytte og Svends nærvær, selvom de opholdt sig i Malaysia eller et
andet sted på jordkloden.
Jytte var en meget hjælpsom, aktiv og kreativ person. Hun var altid i gang med noget:
Enten det var med at hjælpe spejderne i Klarup, tage en ekstra vagt på Hospice, til strikke
– eller læseklub, i teateret eller til møde i gilde-regi. Hun befandt sig bedst, hvis hun havde
2-3 arrangementer at deltage i hver dag.
Sommerhuset i Slettestrand skal også nævnes i denne forbindelse. Mangt et gruppe –
eller gildemøde har været afholdt der. Jytte kendte skovarealet i dette område som sin
egen bukselomme og var vejleder sidste år på en fantastisk ”Stifindertur” arrangeret for
alle Aalborgs gildemedlemmer samt ledsagere, der havde lyst til at deltage. Bagefter var
der stort kaffebord med Jyttes eget hjemmebag i sommerhuset.
Jytte blev bisat torsdag den 15. december 2016 fra Romdrup Kirke, hvor den præst, som
Jytte kendte så godt fra sit arbejde på Hospice, Ole Raakjær, holdt en meget gribende
tale. Kirken var fyldt til bristepunktet. Der blev uddelt et sangblad med 4 sange/salmer,
som Jytte havde valgt, vi skulle synge. På første side var der en billedkavalkade af Jytte
på mange forskellige alderstrin – fra den helt unge Jytte til den Jytte som vi kendte så godt
Endvidere var digtet: ”En marts nat” af Grethe Rigsbjerg Thomsen også på sangbladet:
Jeg dør en lille smule for hvert sekund, der går.
Jeg bærer døden med mig igennem livets år.
En nat, måske en marts nat, så mild af regn og tø
Skal jeg gå bort i mørke og holde op at dø!
Det blev ikke en marts nat men derimod en december nat Jytte forlod denne verden.
Urnen er nedsat ved Hjortdal Kirke, Fjerritslev.
Ære være Jyttes minde!
Ingrid Strandsbjerg Kristensen
Gildemester - 6. Sct. Georgs Gilde - Aalborg
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Medlemsrapport.

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pr. 26.01.2017
Adresseændring:
8. gilde
Hugo Elmer
Golfhaven 6 3.th.
9000 Aalborg
Mob. 2096 4110
Mail: elmhug@gmail.com
11. gilde
Nete Vejby Thomsen
Carl Rothes Vej 83. 1.
9210 Aalborg SØ
E-mail ændring:
9. gilde
Jette Heidemann
Heidemann9400@gmail.com
11. gilde
Doris Christiansen
j-chris@outlook.com

Overflytning
7. gilde
Lars Peder Roost
Houvej 206, Ulsted
9370 Hals
Tlf. 4068 4552
e-mail: roost47@gmail.com
Overflyttet fra 2. Struer d.
09.11.2016
Dødsfald:
6. gilde
Jytte Faldborg
Augustvej 10
9270 Klarup
11.12.2016
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Medlemsstatus

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Pr. 31. december 2016
Gilde
Stadsgilde
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
I alt

Sidste
kvartal
(4)
23
20
16
30
17
25
26
31
29
20
237

Riddere
18
10
10
13
6
6
16
20
19
7
125

Væbnere
5
9
6
16
12
19
8
11
10
11
107

Svende

I alt

0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
4

(4)
23
19
16
29
18
25
26
31
29
20
236
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Fødselsdage i februar:
Dato:
01. Inga Berg,
05. Helge Nielsen, 85 år
06. Ruth Christensen, 80 år
07. Leo Nielsen,
08. Janne Voss Hansen,
12. Ingrid By
14. Lilly Olesen
15. Per Sander
15. Anny Bramsen
19. Connie Væver

Arrangementer i februar:

Gilde:
12.
7.
10.
10.
10.
6.
6.
5.
9.
2.

Dato:

Gilde:

01. Væbnerorientering II
SGL
02. Gildemøde
10.
07. Gildemøde
6.
09. Væbnerorientering III
SGL
11. Firmabesøg
Fjerritslev.
16. Gildemøde
8.
23. Sangaften
Sangerlauget
27. Thinking Day
12.
23. Sangaften
Sangerlauget
28. Fælles gildemøde
1. og 7.

Redaktøren beklager:
I sidste nr. af Gildeposten skrev jeg at
Anne Grete Enghave havde 45 års
jubilæum.
Anne Grete Enghave døde i oktober
2015
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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. 2, marts/april 2017
Fredag, den 24. februar 2017
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prepress l offset l bogtryk l digital farveprint og -kopi

Budolfi Grafisk
EL

tlf. 98 16 90 22 l info@budolfi-grafisk.dk
Blytækkervej 7 · 9000 Aalborg · www.budolfi-grafisk.dk

Erik Fals

• Altid gode og friske råvarer af høj kvalitet
• Dansk kvalitetskød - udskåret i butikken
• Inspirerende ideer og opskrifter
Aut. el-installatør
• Mad ud af huset

Gugvej 129 · 9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 99 90 · www.erikfals.dk
Skrågade 5, 9400 Nørresundby · Tlf. 9817 2837 · www.slagterole.dk

www.gugboldkub.dk
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GILDEPOSTEN

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

BEGRAVELSE
FRA 7.990,-

Inkluderet i prisen er honorar,
kiste, sengelinned, kistepynt
(årstidens blomster) samt 1
rustvognskørsel
indtil
15 km.
Jette
Nielsen

Når kun det
Jesper Vandtved
Signebedste
Nygaard
er godt nok

- Når
kun det bedste
er godt
nok
Kommer
overalt
- uden
ekstra
omkostninger
Kommer overalt
- uden
ekstra omkostninger
“MinVilje”
sidste
vilje”
”Min Sidste
tilsendes
gratis
tilsendes gratis

7211 8155
Danmarksgade 5A
9000
Aalborg
Svarer
hele
døgnet
www.aanb.dk

BEMÆRK

NY ADRE

SSE

Aalborg Ny
Aalborg
Ny8155
Begravelsesforretning
7211
Begravelsesforretning
Svarer hele døgnet
Håndværkervej
11 - 9000 Aalborg - www.aanb.dk

