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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
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Marianne
Bæk
Jensen
himmel. Med de ingredienser kunne
det kun blive en god aften, - og det
blev det.
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den 24. september 2013.

hver til sit.
Vores næste arrangement er gildehal den 10. september 2013.
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hurtigt at bladre i Helges dagbog.
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udsat for mandskor under åben
himmel. Med de ingredienser kunne
det kun blive en god aften, - og det
blev det.
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den 24. 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.
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

smykke-form

EL

Bispensgade 8, 9000 Aalborg
Telefon 9813 1232

Nørresundby Guld

Brotorvet 1, 9400 Nørresundby
13 Telefon 9817 2745

Eriktættere
Falspå

På gensyn i
Udlejning af gildeborgen.
Spar Nord Vejgaard
Aut. el-installatør
Hadsundvej 20
Gugvej 129til· brug
9210 ved
Aalborg
SØ
Telefon 96 30 33 00
Gildeborgen kan lejes af gildebrødre
private
Tlf.
98
14
99
90
·
www.erikfals.dk
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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Distrikts- og Stadsgildemesteren
Mens vi venter på foråret, er der i nedenstående lidt læsestof.
Vi var mange deltagere til Nytårskuren i Nr. Uttrup kirkecenter den 14. januar. Det
blev et rigtigt hyggeligt arrangement, som 12. Gilde stod for. Tak til 12. Gilde for et
fint arrangement. På mødet fik jeg lejlighed til at overrække Sct. Georgsprisen til en
meget aktiv FDF´er, nemlig Mona Jensen, der har gjort en stor indsats på flere
forskellige områder. Modtageren af prisen udpeges i fællesskab af formanden for
Spejderkontakt udvalget og Stadsgildeledelsen.
I skrivende stund er tilmeldingen til det fælles gildemøde den 28. februar udløbet.
Jeg ser frem til et hyggeligt og spændende arrangement i kulturhuset ”Trekanten”.
Mødet arrangeres af 1.- og 7. Gilde.
Der er i gildeledelserne stor tilslutning til at friholde en måned til et fælles
gildearrangement. Det er derfor Stadsgildeledelsens hensigt at få fastlagt et sådant
arrangement i gildernes fremtidige turnusplan.
Mens jeg er inde på fælles arrangementer, vil jeg lige nævne, at den fælles
friluftsgildehal i Buderup Ødekirke på opfordring er flyttet til efter skolestart nemlig
til den 16. august.
Jeg har i januar været til Distrikts Forum i Horsens. Her deltager Landsgildeledelsen
og alle distriktsgildemestrene. Fra programmet kan nævnes, at landsledelsen
præsenterede nogle nye jubilæumsnåle: I ”sølv” til og med 40 år og i ”guld” fra 50 år
og opefter.
Gildernes deltagelse i Spejdernes lejr 2017 i Sønderborg blev præsenteret. I kan
læse om emnet i februar nummeret af Sct. Georg. Der er mulighed for at donere et
telt til gildernes ”Hotelt”, der så efterfølgende kan gives til en lokal spejdergruppe.
Forslag til nye vedtægter for Sct. Georgs gilderne i Danmark er blevet udsendt af
lovudvalget med en ret kort frist for kommentarer. Forslaget blev videresendt til
distriktets gildeledelser umiddelbart efter, at undertegnede modtog det.
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”Fredslyset” blev sidste år afviklet som et samarbejde med de uniformerede korps i
form af en vandretur med lygter gennem byen. Stadsgildeledelsen ønsker, at
spejderkontaktudvalget gentager samarbejdet i år men efterfulgt af et arrangement,
som arrangeres af det gilde, der har ansvaret ifølge turnusplanen.
Gildeborgsudvalget, der blev nedsat på sidste års stadsgildeting, og som består af en
repræsentant fra hver gildeledelse og stadsgildeledelsen, arbejder med mange
aspekter, der har betydning for vores fremtidige bolig.
Det drejer sig om prognoser for medlemsudviklingen og de deraf afledte
økonomiske budgetter.
Udvalget har beskrevet det fremtidige
lokalebehov og har undersøgt muligheden for
leje i murstensbygningen i Spejdergården og
undersøgt, om kommunen kan tilbyde
relevante lokaler.
Udvalget forventer, at gildebrødrene på de
kommende gildeting diskuterer og tager
stilling til de resultater, som udvalget er nået
frem til.
Med viden om at vi går mod lysere tider,
sendes de bedste gildehilsner
Flemming Hansen
SGM
(23.02.2017)
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VILD MAD i Mølleparken
Søndag, den 30. april 2017, kl. 11.00
Mødested:
Ved den tidligere campingplads, indkørsel fra
Faunavej, 9000 Aalborg.
Varighed: ca. 4 timer
Tilmelding: Nej
Arrangør: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde
med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pris: 0 kr.
OBS: Husk kurv eller bakke til de vild planter.

Naturvejlederne og Sct. Georgs
Gilderne i Aalborg byder alle
interesserede voksne velkommen til et
spændende kursus i kunsten at lave
mad over bål og i rygeovn med vilde
urter, råger, råvildt og laks. Ført en
guidet indsamlingstur med særlig
fokus på Mølleparkens spiselige vilde
planter som Ramsløg, Stor nælde,
Skvalderkål og Løgkarse.
Tilbage ved bålpladsen lærer du kunsten at tænde bål og hvordan, de vilde nytteplanter
kan tilberedes over bål til velsmagende smagsprøver. Ved bålet synger vi et par gode
bålsange, og du kan høre mere om aktiviteter og om voksenfællesskabet i Sct. Georgs
Gilderne i Aalborg.
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Indbydelse til

11. Sct. Georgs Gilde i Aalborg’s

40 års jubilæum

Onsdag den 10. maj 2017

i Gildeborgen, Rafns Alle 1, 9000 Aalborg

Med reception fra kl. 13.00 – 15.30
Vi serverer et let traktement
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På det afholdte Distrikts Forum i januar blev nedenstående præsenteret:
På bagsiden af indgangsdøren til en engelsk kirke fandt man i året 1610
følgende tekst:
"Herre, du véd bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart
gammel. Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig
om enhver sag og ved enhver lejlighed.
Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer.
Gør mig eftertænksom, men ikke trist, hjælpsom, men ikke nævenyttig.
Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en skam ikke at
bruge det fuldt ud, men du véd, Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få
venner til det sidste.
Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig
evnen til hurtigt at komme til sagen. Forsegl mine læber for ord om mine
bekymringer og smerter, de bliver flere og flere, og lysten til at beklage sig
over dem vokser, som årene går.
Jeg vover ikke bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed, når
mine erindringer synes at være i modstrid med andres. Lær mig den sunde
indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til.
Hold mig nogenlunde omgængelig.
Jeg nærer ikke noget ønske om at være helgen, nogle af dem er meget
svære at holde ud - men et surt og tvært gammelt menneske er et af
djævlens mesterværker.
Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode
sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos.
Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem."
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Et lille tilbageblik.
Dette er indkaldelsen til redaktørens allerførste Gildemøde i 1973.
Forbindelsen mellem Aalborg og Nørresundby er altid et aktuelt emne.
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Fællesgildehal i 1972 afholdt af 6. og 10. Gilde
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Nyt fra Gilderne

Nytårsgildehal 2. og 7.gilde
Den 24.januar holdt 2.og 7. fælles nytårsgildehal. Højsædet blev bemandet af 7.gildes
ledelse og de 5 minutter Sct. Georg var lagt i hænderne på 2. gilde som også stod for
eftergildehallen, en helt igennem fin fordeling. 7.gilde havde også den store fornøjelse at
overføre Lars Peder Roost fra 2.gilde i Struer. En stor velkomst til Lars.
Flemming Markussens gildemestertale kom han ind på dele af vores gildelov:
Citat:

Dronningen har gjort det. Statsministeren har gjort det…
Mange andre har helt sikkert gjort det.
Så derfor vil jeg ikke gøre det….
Det er de samme synspunkter som sidst bare med lidt nyt fyld.
Jeg synes jeg kan genkende næsten det hele.
Har både spin-doktorerne, dronningen og statsministeren været inde og
Studere gildebevægelsens grundlæggende værdier,
Eller er det bare os der er på forkant og helt i takt med tiden.
Det hele er jo nævnt i gildeloven.
Dronningen taler om medmenneskelighed, stillingtagen, og forventninger til
både andre og ikke mindst til os selv.
Vi kalder det: -at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til
grundlaget for sin tilværelse.
Hun taler om menneskers pligt til at uddanne sig og tage del i samfundets
opgaver. Hun taler om alle de mennesker der får landet til at fungere, både i
det daglige og som frivillige.
Vi kalder: - at tage medansvar i familie og samfund.
Hun taler om at tage mod flygtninge der kommer til os for at få livet tilbage og
få en tålelig fremtid for både dem selv og deres børn.
Vi kalder det: - at gøre livet gladere og lysere for andre
Jeg tror nu også Statsministerens spinddoktorer har læst gildeloven, og
overbevist statsministeren om at det er kloge ord.
- At gøre sit bedste:-at erkende sine fejl og rette dem
Måske kunne der også blive plads til en enkelt linje mere for nogen:
- At nå til beherskelse af sit sind
Intet kan retfærdiggøre det der sker rundt om i verden af terror og trusler,
magtmisbrug, tortur og udnyttelse af andre mennesker.
Måske skulle vi sende et af vore jagerfly us i verden, ikke med bomber, men
med flyveblade, med et par afsnit fra gildeloven hvor vi lover:
- Have respekt for det der har værdi for andre
- At virke for international forståelse.
Citat slut
Flemmings tale var længere, men dette var så væsentligt at får med, det kan
ikke siges tit nok, at vi SKAL være gode med hinanden.
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Alt i alt en rigtig god og indholdsrig aften, der sluttede med - Nu er jord og
himmel stille – med musik ledsagelse af Richard Bjørno ved klaveret, og
fyrfadslys tændt ude i hall èn.
Ulla Væver, gildemester
2. Sct.Georgs gilde

6. Gilde
Den 7. februar mødtes 6 gilde i gildeborgen til en aften med to repræsentanter, Benny og
Nina, fra Agape Child Care. Organisationens stifter Solveig Vinter var på grund af sygdom
forhindret i at komme.
Agape Child Care er en organisation hvis formål er, at yde hjælp og bistand til fattige og
forældreløse børn i Uganda. Hjælpen finansieres ved medlemskaber, sponsorater og
donationer. På nuværende tidspunkt har foreningen et børnehjem med 10 børn og Agape
Base, hvor besøgende og volontører kan bo under deres ophold. Vi så klip fra området og
kunne se at befolkningen levede i dyb fattigdom, og boede i noget man vel knap nok
kunne kalde skure.
Alt hjælpearbejdet fungerer på helt frivillig basis og alle sponsorater og donationer går
ubeskåret til børnenes skolegang og driften af børnehjemmet. Der er dokumentation for
hver brugt krone, og giverne bliver løbende orienteret om hvad pengene er brugt til. Et
skole-sponsorat koster 150 kr. om måneden, og et børnehjems-sponsorat 350 kr. Øvrige
bidrag bliver brugt, hvor de gør mest nytte. Der er ingen tvivl om at Solveig gør et kæmpe
arbejde, hun lever for de børn og har ikke noget højere ønske end at hjælpe dem med at
få en tryg opvækst og så meget skolegang som muligt.
Man kan se mere på www.agapechildcare.dk
Det var en god aften.
Næste møder: Gildeting den 7. marts og Fødselsdagsgildehal – 65 år – den 28. april.

10. Gilde
Torsdag den 2. februar var 10. gilde til rundvisning i Folkekirkens Hus på Gammeltorv.
Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor husets leder Henrik Thorngaard viste rundt og
fortalte os om husets spændende historie.
Huset blev indviet i 1949 som en filial af Nationalbanken, og har senere fungeret som
retsbygning og uddannelsessted for arkitekter i Aalborg.
Huset, som er mere end 2.400 m2 fordelt i 3 plan, blev indviet som Folkekirkens Hus i
2016.
Vi sluttede aftenen med kaffe, en rullepølsemad og hyggeligt samvær.
Næste møder: Gildeting den 9. marts og Sct. Georgs Gildehal den 6. april.
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Kulturlauget
Året 2017 indledte Kulturlauget på festlig vis. Den 31. januar var der inviteret til
Londonaften.
Til tonerne af dejlig musik, leveret af vores pianist Jens Erik Studsholm, gik vi ind til
de festligt pyntede borde selvfølgelig i de engelske farver. Menuen var jo typisk
engelsk nemlig fish and chips, som vi nød til et dejligt glas vin. Derefter kunne der
overraskes med dessert, som bestyrelsen havde lavet, budding i 2 varianter med
tilbehør, det var meget populært.
Inde i dagligstuen ventede igen en overraskelse. Et mini Portobello Road Market
med mange fine sager, som der blev megen rift om, og prisen var for hver ting kun 2
kr. det var en stor succes.
Nu ventede kaffen og småkagerne, og dertil spillede Jens Erik en mængde skøn
engelsk musik, også meget vi kunne synge med på, det var så godt.
Til slut sluttede vores laugsmester af og takkede for fremmødet. En morsom og
festlig aften var slut.

Kulturlauget
I februar besøgte Kulturlauget Lene Højlund, der er glaskunstner i Nørregade i
Aalborg.
Lene viste sin kunst for os, hvordan hun formede og blæste sine smukke ting, bl.a.
vaser, skåle og fugle. Det var meget fascinerende. En ting skulle mange gange
igennem hænderne, inden hun var tilfreds med sine ting. Til sidst skulle de ind i en
afkølings ovn til næste dag, hvor hun så kunne tage sagerne ud.
Lene har haft forretningen i 24 år. Det største salg går til alborggenserne, lidt mindre
til turisterne.
Kulturlauget var vært ved et glas vin og chips.
Så var det tid at gå rundt i forretningen og lade sig friste af de kønne ting, hvilket der
også var mange, der gjorde. Det besøg var en god oplevelse.
Næste møder i Kulturlauget: 7. marts og 5. april
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Sangerlaugsaften 26. januar.
Laugsmesteren bød velkommen til årets første sangeraften og en særlig velkomst til 2 nye
medlemmer Gitte og Nick Møller Nielsen. – Ligeledes en særlig velkomst til aftenens
pianist Dorte Litzen, da Jens Eric Strudsholm havde ”fået fri” til at opleve koncert i
Musikkens Hus.
Vi mistede her i januar Jørgen Wedege - et af Sangerlaugets trofaste medlemmer.
I stilhed mindedes vi Jørgen som et positivt og varmt medlem af Sangerlauget.
Efter vi havde sunget vores slagsange ”Musik skal der til” og ”Januarsangen”, gik vi over til
aftenens tema, som var gamle filmmelodier, og vi indledte med Sonny Boy fra 1928.
Laugsmester Margrethe Hansen tilføjede en personlig oplevelse fra sit arbejdsliv omkring
denne melodi, hvor hun arbejdede med afasiramte klienter. Historien beviste, at sang kan
gøre underværker.
Så sang vi i en lind strøm:
”Jeg har elsket dig så længe” fra 1937 m/ Margr. Viby
”Man bli’r så glad når solen skinner” fra 1939
”Jeg har boet ved en landevej” fra 1940 m/ Edv. Persson
”Jens & Sofie” ligeledes fra 1940 m/ Margr. Viby
”Alle går rundt og forelsker sig” fra 1941
”Gå ud og gå en tur” og ”Musens sang” fra ”Mød mig på Cassiopeia” fra 1951 med
henholdsvis Margr. Viby og Bodil Kjer.
Derefter en rundtur i ”Kærlighedskarrusellen” fra 1951, inden det blev ”Det er sommer, det
er sol og det er søndag” fra ”Far til fire” i 1953.
Vi sluttede med ”Du er min øjesten” fra ”Flintesønnerne” m/ Peter Malberg (1956) og ”Med
Amor som blind passager” fra ”Kærlighed i rutebilen” fra 1958.
Efter velfortjent kaffe m/pølse- og ostebord blev der tid til aftenens ønskekoncert.
Det skulle vælges sange fra sangbogen ”Sange til Livet”, som Dorte Litzen havde lånt fra
9. gilde.
Første valg ”Jens Vejmand” efterfulgt af ”De nære ting” – ”Så længe jeg lever” – ”Den
allersidste dans” – ”Dansevise” – ”Stille hjerte” – ”Kringsatt av fjender” – ”Den første gang
jeg så dig” – ”Nu lyser løv i lunde”.
En vellykket aften sluttede med ”Natten er så stille”.
Næste møder i Sangerlauget: Den 30. marts og den 27. april.
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Nekrolog – Bodil Ramsgaard 11. gilde

Mandag den 6. februar 2017 modtog vi det triste budskab, at Bodil samme dag var
død i sit hjem, omgivet af sin familie.
Bodil blev optaget i 9.gilde i 1965. I 1977, da 11. gilde blev stiftet, valgte Bodil at
flytte over i det nye gilde, ja hun udgjorde faktisk sammen med Elly Mogensen og
Grethe Risgaard den første ledelse i 11.gilde. Bodil beklædte posten som kansler.
Både i 9. og i 11. gilde beklædte Bodil forskellige ledelsesposter.
Bodil var dybt engageret i Sct. Georgs Gilderne, ikke kun i eget gilde, men også på
tværs af gilderne i Vesterhavsmarchen, Karnevals- og Aalborgdage udvalgene
I eget gilde var det julemarkedet i Aalborg Kloster, der var Bodils hjertesag. Kimen
til julemarkedet var Bodil med til lægge, da nogle initiativrige gildepiger fik den ide,
at lave en tombola, i nogle år i et telt på gågaden. Senere flyttede man til Aalborg
Kloster og aktiviteterne blev udvidet med bl.a. mundgodt, dekorationer, nisser og
gløggbod.
Bodil var i mange år tovholder i gløggboden. Da Bodil valgte, at lade de unge tage
over, var hun en fantastisk støtte med råd og hjælp. Bodil strikkede, bagte, syltede til
de andre boder. Hendes honningkagemænd, der udsmykkede mundgodtboden, var et
hit hos både børn og voksne, og hendes hjemmelavede pickles og lakridssmåkager
var efterspurgte varer.
Vi vil tænke på Bodil som en rigtig gildepige, engageret, åben, ærlig, hjælpsom,
omsorgsfuld og med et godt humør, altid klar med en kvik bemærkning
Vi beundrer Bodil’s mod, da hun blev ramt af alvorlig sygdom og traf beslutningen,
at hun ikke ville modtage livsforlængende behandling.
Vi vil savne Bodil i 11. gilde.
Æret være Bodil’s minde.
Hanne Thusgaaard Hansen
Gildmester
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Medlemsrapport.
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pr. 26.02.2017
Adresseændring:
1.gilde
Reinhardt Rasmussen
Skansehøj 1 2. th.
9400 Nørresundby
1.gilde
Karen Moritz
Plejehjemmet Hassinghave, v. 76
Kirkevej 50
Vester-Hassing
9310 Vodskov
6. gilde
Inger Jespersen
Lilletoften 21
9000 Aalborg
Dødsfald:
11. gilde
Bodil Ramsgaard
06.02.2017

HUSK
støt vore annoncører – de støtter os
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Fødselsdage i marts:

Dato:
08.
09.
09.
10.
11.
11.
12.
13.
13.
14.
14.
14.
15.
15.
17.
22.
26.
28.
29.

Henrik Larsen
Hans Dahl
Inge Ringgaard
Peter Jensen
Mogens Foss, 80 år
Laila Haugen
Ove Samson
Per Bruun Kjeldsen
Poul Chr. Petersen Bach
Henning Nielsen,75
Preben Nielsen
Tove O. Rahmberg
Mogens Bo Knudsen
Kirsten Wolfsen
Rita Koch, 85 år
Inge-Lise Ellern
Ernst W. Thygesen
John Winther
Helle Stenild

Gilde:
7.
10.
11.
1.
8.
10.
8.
5.
7.
1.
10.
2.
5.
12.
2.
6.
1.
12.
6.

Arrangementer i marts:

Dato:

Gilde:

05. Fødselsdagsfest
9.
07. Kulturlauget
07. Gildeting
6
08. Gildeting
2.
09. Gildeting
10.
09. Gildeting
Fjerritslevgildet
14. Gildeting
5.
15. Gildeting
8.
16. Gildemestermøde
STL
20. Gildeting
9.
21. Gildeting
7.
22. Gildeting
1.
28. Gildeting
12
29. Gildeting
11.
30. Sangaften
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Fødselsdage i april:

Arrangementer i april:

Dato:
Gilde:
01. Flemming Markussen
7.
02. Poul Berg Nielsen
5.
03. Susanne L. Danielsen,60 år 9.
06. Ardy Graversen
8.
06. Jesper Hansen
8.
08. Karin Hansen
11.
08. Lars Hedegaard
5.
09. Birthe Agerhus
2.
09. Carl Fryland
8.
09. Anna-Marie Pedersen,70 år 12.
11. Bent Ove Holm, 75 år
1.
12. Tove Posselt
6.
13. Klaus Cordes
1.
14. Svend Aage Wisler
7.
22. John Pedersen, 75 år
12.
23. Niels Voss Hansen
10.
23. Bengt L. Christensen,80 år 10.
23. Poul Sørensen
1.
23. Jytte Kaiser
11.
25. Gull-Maj Cordes
9.
26. Grethe Kristensen
11.
27. Anne Winther
12.
29. Marianne Møller
9.
30. Jens Carl Nielsen
7.

Dato:
Gilde:
05. Gildehal
5.
05. Kulturlauget
06. Sct. Georgs Gildehal
10.
18. Sct. Georgs Gildehal
7.
19. Orientering for nye GL DGL
20. Sct. Georgs Gildehal
9.
20. Gildehal
Fjerritslevgildet
23. Sct. Georgs Gildehal
1.
23. Sct. Georgs Gildehal
8.
24. Sct. Georgs Gildehal
11.
25. Sct. Georgs Gildehal
12.
26. Sct. Georgs Gildehal
2.
27. Sangerlauget
28. Fødselsdagsgildehal, 65 år 6.

Rettelse:
I nekrologen over Jytte Falborg i
sidste nr. af Gildeposten, stod der,
at Jytte døde den 11. december
2016. Jytte døde den 10. december.
Redaktøren

Jubilæum:
23.04.
Michael Jensen, 8. Gilde, 25
Finn Christensen, 6. Gilde, 65 år
26.04.
Per Sander, 5. Gilde, 40 år
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 Gildepost,
nr. 3, maj 2017
Onsdag, den 26. april 2017
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