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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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Loppemarked 

 

12. Sct. Georgs Gilde holder  

LOPPEMARKED  

Lørdag d. 2.9.2017 kl. 10 – 14 

På 

LUFTHAVNSVEJ 37 

9400 Nørresundby 

 

Overskuddet går til velgørende formål 
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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 

 

  

mailto:lha@staff.aau.dk
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Nyhedsbrev Aalborg, den 15/8-2017  
 
Er der en gildebror i dit gilde, der ikke har adgang til mail eller internet, så udskriv gerne 
denne side og giv videre  
 
I sidste nyhedsbrev skrev vi, at vi arbejdede med nedenstående 3 punkter:  
1. lånemuligheder – muligheder ved omlægning ved udløb af afdragsfrihed  
2. kælderkøkken – indretning for mulig udlejning  
3. økonomi – medlemsudvikling/kontingent  
 
ad 1) arbejder vi med endnu, da vi stadig har flere forskellige muligheder i kikkerten 
  
ad 2) her har vi modtaget et forslag fra arkitekten til indretning af et varmt og et koldt 
køkken 
  
ad 3) afventer en evt. justering, som vil være afhængig af resultatet af pkt. 1  
 
Desuden arbejder vi på en/flere Sales-lease back muligheder. Sales-lease back er, når 
man sælger og efterfølgende lejer sig ind i de samme lokaler.  
Når vi har det hele på plads – og senest 1. oktober – vil du få alle enkeltheder præsenteret 
via en hjemmeside.  
 
Med gildehilsen  
Gildeborgudvalget  
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Friluftsgildehallen i Buderup Ødekirke  
 

Igen i år var der samlet mange gildebrødre 
samt ledsagere til friluftsgildehallen i 
Buderup Ødekirke 14. august 2017.  
Kirken, hvis eneste belysning var fyrfadslys 
placeret på døbefonden og på højbordet var 
igen i år rammen om den traditionelle, åbne 
fælles sommergildehal, som Stadsgildet 
afholder. Vi blev budt velkommen af 
Stadsgildemesteren efter en dejlig ”8-mands 
dans” spillet på harmonika af Else Øgendahl 

Schmidt., som fortsatte med at spille til vore valgte sange samt melodier hun selv havde 
valgt at spille for os.  
Stadsgildemester Flemming Hansens gildemestertale handlede i år om det meget 
omskiftelige sommervejr, vi har haft i Danmark: regn, regn og atter regn! Mon dette 
skyldes klimaændringer? Måske netop på trods af de mange vejrmæssige udfordringer 
opfordrede stadsgildemesteren til at danne et Naturlaug, idet ”Stifinder turene” jo desværre 
er en saga blot. Gildebrødrene har dog i år været mere aktive end vanligt, idet der var 
mange, der deltog i DGI´s Landsstævne, og Vesterhavsmarchen var også godt bemandet. 
Yderligere har der været Spejdernes landslejr ved Sønderborg, hvor der også deltog 
gildebrødre fra Aalborg som hjælpere. En stor tak for denne gode opbakning til alle 
arrangementerne.  
Sct. Georgs Gilderne har fået megen god, morsom og positiv omtale i medierne i 
forbindelse med ovenstående begivenheder, bl. a. i Nordjyske Stiftstidende. For eksempel: 
”Julius”s tegning med et billede af en forladt Roskildefestival og en forladt spejderlejr i 
Sønderborg. Samme begivenheder blev også sammenlignet i et læserbrev, der blandt 
andet skrev:  
Spejderne har lært at opføre sig ordentligt og blandt andet ikke efterlod sig et bjerg af 
affald, som det ville tage lang tid at fjerne. Nej, spejderne efterlod sig en flot, grøn 
græsmark!  
Herefter var der igen underholdning på 
harmonika, hvor vi hørte En Skærsommervise.  
5. min. Sct. Georg stod Ingelise Back ,6. gilde, 
for: Hun havde som hovedtema valgt at bruge 
ordet: FÆLLESSKAB og havde rigtig mange 
gode betragtninger om dette at være i et sådant. 
Ingelise nævnte her to af sommerens store 
begivenheder, nemlig DGI´s landsstævne og 
Spejdernes landslejr.  
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Antallet af deltagerne var næsten det samme de to steder og lyttede man til kommentarer 
fra deltagerne var det gennemgående tema/svar fra alle: ”Fællesskabet”, som det 
vigtigste. Dette at være sammen med andre, man har noget til fælles med – så betød 
regnen ikke så meget. Her var det ikke: ”er vi gode nok?”, man hørte. Nej, der var plads og 
brug for alle, der kunne være med. Spejderne er gode til at finde ressourcer hos den 
enkelte. ”Som spejder sætter vi spor i os selv, i hinanden og i samfundet” – var Ingelises 
ord. Fællesskabet betyder, at man ind i mellem må gå på kompromis og respektere de 
afgørelser, der bliver truffet i fællesskabet. Selvom man har opbygget et solidt fællesskab, 
kan dette være meget sårbart, hvis vi ikke plejer det. Vi har så meget at være sammen om 
i Sct. Georgs Gilderne, men vi skal passe på det!  
Ingelise sluttede af med nogle ord fra Landsgildemesteren, Helmut Werth, der i forrige Sct. 
Georg skrev:  
Der kommer et tidspunkt i livet, hvor du træder væk fra al dramaet og de folk der skaber 
det.  
Omgiv dig selv med mennesker, der får dig til at grine, glemme det dårlige og fokusere på 
det gode.  
Elsk de mennesker, der behandler dig ordentligt.  
Bed for dem, der ej gør sådan.  
Livet er for kort til at være noget andet end glad.  
At falde og snuble er en del af livet,  
at rejse sig igen er at leve det.  
 
Vi sang derefter ”Gildebroder er du 
blevet”, hørte Gildeloven og gildehallen 
blev lukket med sangen: Vift stolt på 
Kodans bølge, mens fanen blev rullet 
sammen.  
Ved eftergildehallen, var Stadsgildet vært 
ved et glas dejligt, køligt hvidvin, før alle 
begav sig til den medbragte mad, der blev 
indtaget ved de opstillede borde, der 
dannede en stor kreds rundt om det opstillede telt på parkeringspladsen.  
Efter således at være blevet stryrket, sang vi mange forskellige sange, der startede med 
”Vennesangen” og sluttede med: ”Bjørnen vågner” fint akkompagneret af Else Øgendahl 
Smidt + dirigent: Eva Madsen. Det sidste kan genopleves blandt andet på ”Facebook” 
under siden: ”Gildebrødre i Aalborg”.  
Afslutningsvis dannede vi en stor rundkreds og sang i den stille aften: ”Nu er jord og 
himmel stille.”  
Referent:  
Ingrid Strandsbjerg Kristensen  
GM / 6. gilde 
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Nyt fra gilderne 

1. Gilde  
 
Den 8. juni afholdt 1. gilde grillaften i 
Pumpehuset. Dette fordi vi havde aflyst 
drageskydningen og ledelsen syntes, at 
der var behov for at mødes og hygge, som 
vi er vant til. 
Vejret var med os og de 20 deltagere fik 
en dejlig aften med god grillmad, kager og 
masser af socialt samvær. 
Næste arrangement i 1. gilde bliver dragegildehal den 13. september. 

 

 

 

 

 

 

2. Gilde 

 

Udflugt til fjordbyen i Aalborg.  

2. gilde med ledsager fejrede foråret med en udflugt til 
Fjordbyen (Vestbyen). Vi skulle mødes mandag d. 29. 
maj kl. 17.15. Der var tørvejr, og vi blev delt op i 2 hold, 
for vi skulle have en rundvisning af 2 lokale ”guider” Rye 
og Klaus med sin hund. De viste rundt og fortalte 
levende om stedet: 
”Helt tilbage i starten af 1940'erne lå det, der senere blev 
til Fjordbyen, ved bredden af Limfjorden under den 
gamle jernbanebro i nærheden af Aalborgs centrum. 
Det var en såkaldt Fiskeklynge bestående af små 
selvbyggede redskabsskure, som fritidsfiskere benyttede 
til at opbevare deres fiskeredskaber i. I takt med at byen udviklede sig og krævede plads 
ved fjorden, er fiskeklyngen flere gange blevet flyttet længere væk fra byens centrum. Det 
var i forbindelse med den sidste flytning i 1980, at Fjordbyen fik sit navn og samtidig 
overgik fra havnevæsenets til kommunal administration. Foreningen, der driver Fjordbyen 

https://www.facebook.com/537481589705139/photos/1211710302282261/
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blev stiftet efter krav fra kommunen, hvorved Fjordbyen fik den samme status som 
kommunens kolonihaveforeninger, bortset fra at Fjordbyen skal have fornyet sin lejeaftale 
med kommunen hver 5. år. Overgangen til kommunal administration har bl.a. medført, at 
kommunen skal godkende foreningens vedtægter, hvoraf det bl.a. fremgår, at man skal 
være bosiddende andet sted i Aalborg kommune for at leje en grund i Fjordbyen. 
Fjordbyen er et specielt sted, der som sagt har status af kolonihaveforening. Man må 
f.eks. ikke sove der om natten, men der er ikke mange hække at klippe. 
Beboerne der må gøre som de vil, bare man bliver enig med naboen om det. F.eks. må 
man ikke kigge ind af vinduerne, når man går rundt, og Klaus havde fået hegn foran 
indgangen på sit hus, så han ikke kunne kigge ind til naboen, når han gik ud af fordøren. 
Hjælpsomheden i Fjordbyen er meget stor. Der er altid hjælp at hente hos naboerne, hvis 
man skal have løst en opgave eller har et problem. Beboerne holder øje med hinanden og 
hjælper, hvor der er behov for det. 
Alle husene i fjordbyen er meget forskellige. Mange af husene har et maritimt udseende og 
mange har royale navne: Amalienborg, Gråsten m.v. 
Beboerne er også meget forskellige. Der bor bl.a. en ålefisker og en gammel bokser. Både 
nogle uden uddannelse og nogen med en længerevarende uddannelse. Fjordbyen er 
meget rummelig, men salg af hash m.m. accepteres ikke, og det har konsekvenser, hvis 
man bryder denne regel. Et hus er tidligere blevet væltet med en gravko og kørt til 
forbrænding, da beboeren ikke ville høre efter. 
Mange af dem, der bor her, har altid mere eller mindre haft en relation til Fjordbyen. 
Mange af husene går videre i familierne. Der er venteliste på boliger, og nye beboere skal 
godkendes af bestyrelsen. 
Næsten alle i Fjordbyen kender hinanden. Der gøres også noget for at styrke 
sammenholdet – der afholdes generalforsamling, fastelavnsfest, Sct. Hans fest, 
loppemarked, julemarked m.m. 
I Fjordbyen er der et klubhus(Kulturcentret), som er indrettet som værtshus, hvor man kan 
mødes og hygge sig. Indimellem er der levende musik på stedet”.  
Vi sluttede aftenen af i Kulturcentret, hvor vi nød smørrebrød med øl/vand, inden turen gik 
hjemad igen – en god oplevelse rigere. 
 

 
 
Fødselsdagsgildehal d. 6. juni 2017.  
Tirsdag d. 6 juni 2017 mødtes 2. gilde for at holde 
fødselsdag for gildet. 
I gildehallen holdt Eddy 5 min. Sct. Georg, hvor hun bl.a. 
sagde følgende: 
”Jeg vil gerne læse et brev op, fra en søn til sin far: 
Kære far 
Det er med stor sorg, jeg skriver dette brev. Jeg er løbet 
bort med min kæreste, fordi jeg vidste, at du og mor vil 

skabe en scene, hvis I kendte til det. Jeg elsker min kæreste, hun er vildt dejlig, men jeg 
ved, du ikke kan lide hendes piercinger, tatoveringer, motorcykel tøj og det faktum, at hun 
er meget ældre end mig, og nu også gravid. Hun mener, vi bliver lykkelige. Vi er flyttet ind i 
hendes skurvogn i skoven, og jeg har fundet ud af, at hash ikke er farligt. Vi vil dyrke det 
og sælge det til andre, så vi kan købe ecstasy og kokain til os selv. Vi håber også, at der 
kommer en kur mod aids, så min kæreste får det bedre, for hun er så sød. 
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Vær ikke bange far. Jeg er 15, og kan tage hånd om mig selv. Når barnet engang kommer, 
så tager vi tilbage og besøger dig og mor, så I kan lære jeres barnebarn at kende. 
Venlig hilsen din søn 
P.s. Far. Intet af det, jeg har skrevet, er sandt. Jeg er hjemme hos min kammerat. Jeg vil 
egentlig bare minde dig om, at der findes værre ting, end sedlen fra skolen, som ligger på 
skrivebordet. 
Ring til mig, når det er sikkert for mig at komme hjem igen. 
Eddy sagde videre – Moralen i denne historie er, at man skal stole på sine børn. De gør 
som regel deres bedste og håbe, man har præget dem i en god retning. 
En anden morale kan være, at man skal se de problemer, der uvilkårligt vokser igennem i 
deres rette perspektiv og ikke lade ellers små problemer vokse sig til kæmper i ens hoved. 
Mine børnebørn lærte i børnehaven at sige ”pyt-skidt”. Det var en måde at lære dem at 
arbejde med ”det rette perspektiv”. At problemer og uretfærdighedsfølelsen ikke skal tage 
over og dominere deres liv og samvær med andre mennesker. 
Når vi bliver ældre, kommer der f.eks. lidt små-skavanker. Vi skal huske at sige ”pyt-skidt” 
og glæde os over alt det, vi har og kan”. 
 
Efter gildehallen spiste vi laks med spinat og kartofler, og Else holdt 
fødselsdagstalen: 
”Kære 2. gilde.  
I dag fejrer vi gildets 74 års fødselsdag. 
2. gilde har altid været et stort og stærkt gilde, selv om jeg må indrømme, vi desværre 
skrumper lidt. Vi er dog så heldige, at have nogle yngre gildesøstre iblandt os. 
Men alle trækker på samme ham, og derfor er vi tadig et livskraftigt gilde, der helst ikke 
siger nej til de forskellige aktiviteter – bl.a. har næsten alle meldt sig til det store stævne – 
DGI. 
Lidt frem i året vil vi endnu en gang lave tombola, det kan blive ret spændende. Jeg har 
været i gildet i 40 år, og jeg kunne ikke drømme om at flytte til et andet gilde. 
Jeg har fundet et lille vers i mine gemmer: ”Lykke, det er, når man har det en lille smule 
bedre, end man fortjener. Det er, når der er andre, der har brug for dig”. 
Ja, jeg kunne blive ved med at finde små positive gratis glæder, som vi i gildet har 
mulighed for at give hinanden. Hvor ofte glemmer vi ikke netop de små daglige glæder. Vi 
har lovet hinanden at være med til at gøre livet gladere og lysere for andre. Der ligger i 
vort gildearbejde udfordringer til både dig og mig i at være opmærksomme på hinanden”.  
Herefter rejste vi os op og gav gildet en ”Tjikkerlikker”: 

Tjikkerlikker, tjikkerlikker  
tjauv, tjauv, tjauv  
Bommerlikker, bommerlikker  
bauw, bauw, bauw,  
Tjikkerlikker, bommerlikker  
Tish, Bom, Bas  
Det Danske Spejderkorps  
Ra Ra Ra  
 

Hanne var bordleder, og vi sang lystigt flere sange bl.a. ”Velkommen lærkelil” og ”Lille 
sommerfugl”. 
Vi sluttede af med kaffe/te og lagkage efter en dejlig fødselsdagsfest. 
 

 



16 
 

6. Gilde  

Friluftsgildehal tirsdag den 13. juni 2017 

6. gilde holdt denne aften friluftsgildehal i Gildeborgens have. Vejret var dejligt og vi havde 
bål i ildstedet. I gildehallen blev Kirsten Toldstrups 55 års gildejubilæum fejret, og Kirsten 
fik overrakt en smuk buket. Ingrid Strandsbjergs gildemestertale omhandlede blandt andet 
hendes barndoms sommerferier i Sønderjylland. Karen Kjær holdt 5 min. Sct. Georg, hvor 
hun fortalte om sine mange oplevelser når hun kørte i bus, og til sidst læste Bente Orlien 
gildeloven for os. Jørgen Orlien var bordleder i eftergildehallen, hvor vi sang mange sange 
og nød den bjesk vi havde fået af Jessie Boye samt portvin til nogle, før vi fortsatte med 
smørrebrød og kager. Efter spisningen aflagde gruppelederne beretning om, hvad 
grupperne havde foretaget sig i det forgangne år. Vi lavede en optælling og fandt ud af, at 
24 personer kunne komme med på vores gildetur til september. Aftenen sluttede med, at 
vi sang ”Nu er jord og himmel stille” og endnu en dejlig aften i 6. gilde var slut. Vi mødes 
næste gang mandag den 11. september 2017 til gildemøde. 

8.og 9. Gilde Fællesgildehal I Gildeborgens have den14 juni. 

Kl. 18.30 
åbnede 
gildemesteren 
fra 9. gilde den 
traditionsrige 
fællesgildehal, 
der i mange år 
har været et meget hyggeligt indslag som 

afslutning, inden vi holder sommerferie. 
Gildemester Gunny fortalte i sin gildemestertale 
om en årligt tilbagevendende københavnertur 
med masser af forhindringer, som hun klarede 
med stor elegance. Vi sang midsommervisen på 
"Subiduask", det skulle vi nok ikke have gjort, for 
det var ingen fryd at lytte til. 

5 minutters Sct. Georg var lagt i hænderne, eller 
rettere i munden, på Martin fra 8. Gilde, der fortalte om sine oplevelser som leder hos 
FDF. 
Som afslutning på Gildehallen sang vi "Spejderbror, her er min hånd", og det lød meget 
bedre. 
Efter Gildehallen var 8. Gilde vært med et glas Lambrusco, inden vi satte os ind i 
spisestuen for at nyde en dejlig sommermenu, som 9. Gilde havde frembragt. 

Inden vi sluttede ønskede de to gildemestre os alle god sommerferie.  
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9. Gilde 

I en lille dal på kanten af Rebild Bakker i Gravlev Ådal står et skilt med ”Orangeriet 
Nandina”. 
Dette orangeri besøgte 9. gilde d. 23. august på en dejlig solrig dag. 
Her bor Hanne Hansen sammen - først med sin afdøde mand – nu med sin nuværende 
mand Poul Erik Brander. En betingelse for at Poul Erik ville flytte til dette smukke sted, var 
at han fik et væksthus. ”Andre får børn sammen, vi fik et drivhus” siger Hanne. 
I 2004 åbnede parret så Orangeriet Nandina, hvor Poul Erik går og tager vare på sine 
mange sjældne planter. Han har selv medbragt dem fra fjerne egne af kloden – dog mest 
fra Japan. 
Poul Erik Brander har en lang alsidig beskæftigelse indenfor faget. Han er uddannet 
indenfor gartneri og planteskole, senere Landbohøjskole og Londons Universitet. Han har 
været forsker ved Fødevareministeriet med speciale i træer og buske. 
Hanne fortæller at det for hendes vedkommende var fagre nye verden. Haven har fået et 
nyt strejf efter at alle Poul Eriks planter er kommet til stedet. 
Den ene del af Væksthuset fungerer som kuvøse og giver varme til især frøplanter. 
I den anden del af Væksthuset er der café og salg af planter. Kunder og andre besøgende 
bliver modtaget af Hanne, som serverer kaffe og hjemmebagt kage mod et beskedent 
beløb. 
 
Planteverden er interessant, og som et kinesisk 
ordsprog siger: ” beruselse varer et døgn, 
forelskelse en måned, men kærligheden til 
planter varer hele livet”.  
Og med hensyn til Poul Erik er Hanne slet ikke i 
tvivl om, at det er kærlighed for livet.  
Hun erkender at have en konkurrent – Men hun 
er heldigvis ikke jaloux. 
Det var en rigtig dejlig eftermiddag – meget 
spændende – og livsbekræftende. 
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10. Gilde 

Dette års friluftsgildehal fandt sted 12. juni - på en 
lidt broget sommeraften. 

Stedet var i år Koldkær hytten i Hals – et dejligt 
sted. Efter en dejlig travetur ned til vandet, samles 
vi under et stort halvtag. 

Gildemester Edith Mathiasen startede med at læse 
Halfdan Rasmussens ”Noget om at være”, og kom 
ind på, at Danmark er blevet til et mig-samfund.  
Altid mig forrest og så er jeg ligeglad med de andre.  Måske båret af flere tendenser der 
begyndte år tilbage.                        
Være den første i en ny trend for at kunne klare sig her i verden.    
Have et unikt navn – måske hedde Benttte for at blive lykkelig i livet.    
Rejse et sted hen i verden, hvor der ingen andre har været før mig.                
Have den mest unikke indretning af sit hjem.      
Må læse den sidste fantastiske bog o.s.v.                 
Halfdan Rasmussens Tosserier blev udgivet i 1951 – hvor han mente, det var et vigtigt 
indslag i dagens Danmark.  Og det har vi måske måttet nøje med siden.  
Edith sagde bl.a. at hun troede, at det var svært at være ung og skulle forsøge, at leve op 
til alle de forventninger der er til mig.        
Vi der sidder her er robuste, livserfarne, kloge og hopper ikke på den første vi hører om 
noget nyt. Sagerne bliver undersøgt – får flere vinkler inden vi beslutter os. Det giver håb 

for de unge i dag – for hvem er det nu, der er 
deres bedsteforældre og dermed har 
indflydelse på de unge mennesker I kender?     
Fortæl dem om dig, om dine oplevelser 
gennem livet, giv de unge et grundlag for at 
træffe deres beslutninger for deres mig. 

Bengt Christensen holdt 5. min. Sct. Georg. 
Bengt havde lavet et causeri over alle de 
friluftsgildehaller han havde deltaget i. 

Alt sammen krydret med nogle af vores 
fædrelands vemodige sange – smukt akkompagneret af fugle sang. 

Vores næste arrangement: 14. -16. september hvor vi får besøg af vores venskabsgilde 
fra Norge og gildemøde den 21. september 
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10. Gilde 

En spændende gruppetur. 

Vi skulle slutte i den gamle gruppe, og tidligere har det været spændende at besøge gildebrødres 
barndomskvarterer, så valget kom hurtigt på Odense, som har fostret Jytte Højmark – og til samme 
by kom den unge Carl (nej- ikke Nielsen). 

Med et centralt beliggende hotel, drog gruppen på opdagelse i Odense. 

Uden indfødte havde vi nok fundet frem til den flot bevarede gamle bykerne med teater, slot, 
domkirke og ikke mindst Brandts Klædefabrik. Men næppe vidst hvor der var de gode 
dansesteder, natrestauranter og hvor ”man ikke skulle komme”. 

Og så de helt lokale indslag: Jyttes udpegede sin barndoms skole: Holsedore Pigeskole, og fortalte 
om hvordan det var at være elev lige der. Tankevækkende at få udpeget forretningen med den lille 
købmand, hvor eleverne blev sendt hen efter – omhyggeligt indpakket – alkohol til en lærer med en 
tør plet i halsen.  Holsedore betyder Holsten-døren, altså byporten på vej mod Holsten; den 
vigtigste vej over Fyn før 1864. 

En gratis bybustur med minibusser igennem havneområdet og bykernen med de to lokalkendte 
guider var nok en oplevelse – vist også for de øvrige passagerer. En lille gåtur rundt i resterne af 
Odenses klart største industrieventyr, Thrige-firkanten, hvor en del af de gamle fabriksbygninger er 
nænsomt restaureret, og hvor fortællingerne fra Jytte og Carl gav bygningerne indhold.  At det var 
stort - ”kontorene” alene havde 700 ansatte. 

Besøg i barndommens gade, Færøgade, i østenden af byen. Her stod Jyttes barndomshjem som 
hun forlod det, dog med lidt andre farver på træværket. Igen fortællinger, så vi næsten kunne høre 
børnenes leg og boldspil i den ellers tomme gade. 

Det sidste besøg gik nord ud ad byen. Langs kanalen over ”Odins Bro” og videre nord på til 
husvilde bebyggelsen ”De sorte huse”, der for 100 år siden 
var fattigområde med skure, bygget af drivtømmer og 
overskudspinde fra værftet, og nu er et mondænt område 
med velholdte små skure, der bruges som sommerhuse. 

Der er mange dejlige steder at besøge, men når en god 
fortælling bliver knyttet sammen med det vi ser, bliver 
besøget mere nærværende og levende. Ideen er hermed 
givet videre. 

Billedtekst: 

Jyttes barndomshjem med gruppen foran:  
Bjørn Mathiassen, Kirsten Bøgh, Jytte Højmark, Edith Mathiassen og Carl Højmark. Fotografen 
Jørgen Bøgh gemmer sig bag kameraet. 
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10. Gilde fejrede 47 års fødselsdag 22. august. 

GM Edith Mathiasen bød velkommen – hvorefter vi sang ”I Danmark er jeg født”. 

I sin gildemestertale fortalte Edith om den travlhed der havde været siden 
friluftsgildehallen. Der har været DGI stævne – Vesterhavsmarch – Spejdernes lejr i 
Sønderborg. Alle 3 steder har gildet været repræsenteret. Desuden har der midt i august 
været loppemarked. Magert udbytte i kroner, men stort udbytte i hygge og fællesskab og 
regnvand. Så nu er gildet og Rie loppefri.                                
GM fortsatte – jeg vil gerne udforske, hvad frivillighed er for noget. Og sagde bl.a. i 
Danmark er der mange frivillige – tallene fra 2014-125 siger at ca. 42 % af os laver frivilligt 
arbejde i løbet af et år. Og vi bliver ved i mange år. Hvem er frivillige? I 2012 var der 36 % 
mænd og 33 % kvinder.           
En undersøgelse fra Holland fortæller at: Danskerne, sammen med hollænderne og 
svenskerne er de europære, der arbejder mest frivilligt. Samtidig er vi i toppen på listen 
over verdens mest lykkelige folkefærd. Frivilligt arbejde bidrager til lykke på flere måder. 
Det giver social kontakt, men forbedre også chancen for at lære folk at kende uden for det 
frivillige netværk, fordi det forbedrer folks sociale evner.             
Alt i alt hvor er det godt at I har haft så travle hen over sommeren. Bliv endelig ved med at 
være aktiv frivillig, det bidrager både til din egen lykke og samfundets følelse af lykke.                                                                     
Det er da godt nyt på en 47 års fødselsdag. Tillykke til os og tillykke med det Frivillige 
Danmark. 
Aftens musik er ”I Danmark er jeg født” med forskellige kunstnere. Ved indgangen hørte vi 
den sunget af Natasja – hun er født på Jamaica og opvokset i Danmark. Så hørte vi 10. 
gilde version.                                  
Efter gildemestertalen skal vi høre Kim Sjøgren spille den på violin – og tilslut Islam B. 
udgave.  
Robert Madsen holdt 5. min. Sct. Georg. Robert fortalte, at der i 1946 også var en 
spejderlejr i Sønderborg – dengang med 11.000 deltagere – i år var der samme sted små 
40.000 spejdere på lejr.  Robert fortalte, at et af vores store dagblade i sin leder bl.a. skrev 
at spejdere var verdens bedste samarbejdspartnere. 
Robert havde bedt om at vi sang: ”Har du mødt ham en sommerdag”. Hans Dahl læste 
gildeloven og Leo Nielsen holdt fødselsdagstalen.     

 

12. Gilde 

28. maj.  
Gik forårsvandringen til Gl. Estrup, i et dejligt vejr med start fra gildeborgen kl 9.00.i private 
biler. 

Hyggeligt sted med rundvisning i den flotte hovedbygning, med mange fine møbler, 
derefter rundt til diverse bygninger og en lille smut inde i salgs og udstillings lokaler. Så var 
det tid til at nyde den medbragte lækre madkurv, og reflektere over den gode oplevelse. 
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Da vi var kørende i private biler var der mulighed for dem som havde lyst til en længere 
hjemtur over Mariager med hvil på havnekajen, en smut ned omkring Assens, videre til 
Vebbestrup, det blev dog ikke tid til en IS denne gang . 

12. juni. 

Friluftsgildehal i KFUM´s spejderhytte på Lindholmsvej, havde håbet at vi kunne være 
udendørs men som den danske sommer artede sig netop denne aften måtte det blive 
indendøre. Da Anna-Marie Pedersen havde fri pga. andet arrangement, overtog Margrethe 
Hansen gildemestertalen.  MH startede med at byde velkommen i det grønne (ja hytten er 
da grøn). 

MH, kom ind på hvad sommeren og ferietiden kunne byde på, hun sammen med sin mand 
Ole var taget på rundtur til diverse turistmål i Nordjylland. Det havde været en oplevelse med 
herregårde, museer, kunst og slotte, en inspiration til efterfølgelse i sommerens løb . 
Margrethe var som altid velbevandret i historien 

Jvf: (sangerlauget). 

De 5 min. Sct. Georg var lagt i Birthe Nielsen´s hænder. 

BN havde valgt at tage udgangspunkt i en historie fra Kathrine Lilleøre´s  bog  

”Glæd dig” (UDSIGTEN)  

Om en kvinde på næsten 100 år som netop var død, og nu havde KL en samtale med hendes 
børn. De kunne fortælle om moderens liv i små kår, men med et hjem som var meget 
åbent, altid parat til en god samtale.  Moderens glæde over udsigten fra den store lejlighed 
på Nørrebrogade, særligt til de store træer på Assisten Kirkegård. Pludselig en dag da 
træerne var fældet et efter et, blev de bekymret om hvad det ville komme til at betyde for 
den gamle mor, på spørgsmålet, om det var en stor sorg for hende blev svaret ”Jo, lige først, 
men der står jo stadig mange træer på kirkegården. Jeg skal jo bare læne mig lidt længere 
frem, så jeg kan se dem”. 

Godt at blive mindet om, at flytte sig lidt, og at få fokus på noget måske bedre. 

TAK for en god sommer, friske til en ny sæson med nye oplevelser. 

 

Kulturlauget 
 

Lørdag den10 juni kl. 10 samledes Kulturlaugets medlemmer på Gl. Estrup Slot, for det var 
målet for vores sommerudflugt. 
Vejrguderne var med os, det var strålende solskin. Første punkt var formiddagskaffen med 
rundstykker og basser, som vi nød i den hyggelige slotsgård.  
Så var der lidt tid på egen hånd, inde vi mødtes med vores guide i Slotsgården. Han 
fortalte levende om de forskellige bygninger og slottets historie. Det smukke renæssance 
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slot er ca. 600 år. Det har i alle årene haft forskellige private ejere, men den sidste ejer 
Grev Scheel, der døde i 1926, havde 11 børn, der skulle arve, så i 1930 blev Gl. Estrup til 
en selvejende institution. 
Derefter gik vi ind i slottet, hvor guiden fortalte videre. Så havde vi tid til selv  at gå rundt 
på de forskellige etager, og det var meget imponerende med alle de smukke møbler og 
kunstgenstande. 
Nu var vi blevet sultne, og bestyrelsen serverede den medbragte frokost. Igen var vi 
heldige at finde et skønt sted at nyde det.  
Da alle var mætte, var der igen tid på egen hånd, og der var sandelig nok at se på. Den 
helt vidunderlige herregårdshave er anlagt som barokhave med udgangspunkt i de to 
orangerier. 
Det grønne museum som bliver drevet af staten er nyt, moderne og meget smukt Det 
rummer historie om jagt, skov-og landbrug. En spændende afdeling var madens 
kulturhistorie, hvor der var rigtig meget, vi kunne forholde os til.  
Nu var klokken blevet 16, og turen gik tilbage til herregården. Her var der i det hyggelige 
køkken bestilt kaffe og lækker hjemmebagt kage, som vi hyggede os med. Det var så 
dagens sidste programpunkt, og laugsmester Helle Stenild kunne takke for godt fremmøde 
og ønske god sommer.  
Næste arrangement i Kulturlauget er 20. september, hvor der er rundvisning med Esben 
Buch på Aalborg Søndre Kirkegaard 
 
  

TAK. 

En stor tak til Lis og Gull-Maj for deres store engagement med afviklingen af DGI’ s 
Landsstævne i Aalborg. Vi er mange fra Aalborg gilderne, som har haft en masse dejlige 
oplevelser med de unge mennesker på vores forskellige vagter – lige fra servering af mad 
– og det var både tidligt og sent, - oprydning, rejsning af telte m.m. Det var en uge, hvor 
det var en stor fornøjelse at ”gå på arbejde”, og så fik vi endda en masse dejlige penge til 
vores hjælpekasser. 

Jytte og Vibeke, 10. gilde 
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Gildernes deltagelse som frivillige i DGI’s landsstævne. 

Frivillige i Aalborg kultur og Kongrescenter. 

Udlevering af mad hele ugen. Rigtig mange af Aalborg gildernes medlemmer havde meldt 
sig som frivillige 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsmad på Fjordmarken. 

Både fredag og lørdag var Aalborg Gilderne frivillige ved tilberedningen af Vildmarksmad 
på Fjordmarken. 

Karpenhøj Naturcenter, som er beliggende i den sydlige kant af Nationalpark Mols Bjerge, 
stod for arrangementet. 
Omkring 90 personer var begge dage med til at 
tilberede 
aftenens 
måltid, som 
blev tilberedt 
på ægte 
friluftsmaner 
og 
efterfølgende 

spist i friluftslejren.  

Middagen blev lavet over bål og bød bl.a. på 
plankelaks, skvalderkålspesto, fladbrød med urter bagt på varme strandsten, kalveculotte 
tilberedt i jordovn, svinemørbrad bagt i saltdej i bålets gløder, årstidens salater tilsmagt 
med ukrudt og meget mere.  
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Nekrolog 

Svend Faldborg - 6. Sct. Georgs Gilde - afgik ved døden den 10. august 2017, 
nøjagtig 8 måneder efter sin kone, Jytte. 

Svend blev optaget i Gildebevægelsen den 8. januar 1962, og 
blev væbner den 24. oktober 1967. I 1981 – 1982 bestred han 
posten som 6. gildes gildekansler. 

På grund af arbejdsrelaterede rejser var der en enkelt 
udmelding, men Svend blev genoptaget d. 11. januar 1999. 
Den 11. april 2003 fejrede vi hans 25 års gildejubilæum.  

Svend er nu igen forenet med sin kære kone, Jytte, som han 
har haft et langt og spændende liv sammen med. Svend har altid gået meget op i sit 
arbejde som ingeniør, hvilket har ført ham rundt til mange spændende steder i verden. Og 
Jytte fulgte ham trofast. Selvom arbejdet betød meget for Svend, gik han også meget op i 
de mennesker og omgivelser, som dette bragte med sig. Svend var om nogen en 
entertainer – selvom han ofte lod Jytte være deres talerør til omverdenen – især hvad 
brevene angik. Han kunne med megen lune, tør humor og entusiasme fortælle om deres 
fælles oplevelser – Han satte sig ind i meget vedrørende sit arbejde – når dette var aktuelt 
– men bestemt også i det lands kulturliv, hvor jobbet nu engang førte ham til. Vi, i 6. gilde, 
har blandt andet hørt meget om og fra Malaysia, hvor Jytte og Svend havde mange gode 
venner, og hvor de har boet og haft så mange gode oplevelser sammen. 

”Tiden er det bedste vi har” – stod der som overskrift til en artikel i Nordjyske Stiftstidende. 
Ja, den tid, der er tildelt den enkelte, kender vi jo ikke selv – og heldigvis for det – men 
sikkert er det: Har du haft nogle gode oplevelser i dit liv, vil dette helt sikkert præge din 
alderdom! Svends lunger kunne desværre ikke mere. Han sov stille ind efter en uges 
indlæggelse på Aalborg Universitets Hospital.  

Svend blev bisat d. 17/8 2017 fra Romdrup kirke, hvor der ikke var mange ledige pladser 
tilbage. Gildebevægelsen var rigt repræsenteret.  6. Gilde var mødt talstærkt op og havde 
fået tilladelse til at medbringe 6. gildes fane for at vise Svend den sidste ære. Præsten, 
Viggo Uttrup, holdt en meget smuk tale, hvor han levende fortalte om den iderige og 
nysgerrige person, Svend også var. Afsluttende sang inde i kirken var: ”Nu er jord og 
himmel stille” – herefter blev båren, som var dekoreret med små papirklip-figurer lavet af 
børn og børnebørn i stedet for blomster - efter Svends eget ønske - ført ud til den 
ventende bil, og den sidste sang på det uddelte sangblad: ”Pjerrot sa´ til månen” blev 
sunget der. Efterfølgende var der frokost på Klarup Kro, hvor Svend blev mindet ved flere 
taler. 

Sct. Georgs Gilderne har atter mistet en agtet gildebror! 
Æret være Svend Faldborgs minde! 

Ingrid Strandsbjerg Kristensen - Gildemester i 6. Sct. Georgs Gilde, Aalborg. 
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Nekrolog 

 

Kirsten Wolfsen, 12. gilde døde tirsdag den 22.08.17 

Vi sagde farvel til Kirsten d. 29.08., hvor hun blev begravet fra Ellidshøj Kirke. 

Vi har mistet en rigtig god ven, der brændte rigtig meget for spejderne og vores gode 
kammeratskab i gildet. 

De sidste år var dog ikke så rare for Kirsten. 

Hun forsvandt mere og mere ind i sin egen verden, især efter hun måtte flytte på plejehjem 
fra sit elskede Ellidshøj. 

I Kirstens aktive år i 12. gilde var hun altid med på sidelinien, og vi kunne altid regne med 
hendes hjælp. 

Det var Kirsten, der fik idéen og søsatte 12. gildes succes med salg af julemærker på 
Rådhuset i Aalborg. 

Sammen med andre gildebrødre fik hun hjælp af sin mand Kurt Wolfsen fra Galleri Inuit, 
der formidlede kontakten til de kunstnere, der tegnede motiverne til mærkerne. 

Kirsten var yderst tjenstvillig og en positiv gildebror, og vi vil tænke tilbage på mange glade 
stunder. 

Æret være hendes minde. 

På vegne af 12. gilde 
Anna-Marie Pedersen 
Gildemester 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  23.08.2017 
 

 
Adresseændring: 

8. gilde 
Kaj Bent Hansen 

Pastor Nielsen Vej 4 
9370 Hals 

9. gilde 
Bente Holmbach 

Vesterå 26 A 
9000 Aalborg 

Udmeldelse: 
7.gilde 

Harry Vilmar 
 

Tlf. og e-mail ændring: 
8. gilde 

Ardy Graversen 
Tlf. 2090 0360 

E-mail: 
ardy.graversen@gmail.com 

10.gilde 
Johs. Christiansen 

johschr@outlook.com 

Dødsfald 
6. gilde 

Svend Faldborg 
10.08.2017 
12. Gilde 

Kirsten Wolfsen 
22.08.2017 

     
           

  

mailto:ardy.graversen@gmail.com
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Medlemsstatus 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

Pr. 30. juni 2017 

Gilde Sidste 
kvartal Riddere Væbnere Svende I alt 

Stadsgilde (4)       (4) 
1. 22 16 5 0 21 
2. 19 10 9 0 19 
5. 16 10 6 0 16 
6. 29 13 16 0 29  
7. 18 5 11 0 16 
8. 25 6 19 0 25 
9. 26 14 8 2 24 
10. 31 20 11 0 31 
11. 27 17 10 1 28 
12. 20 7 13 0 20 

I alt 233 118 108 3 229 
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Gildeledelser + GIM + Spejderkontakt + Webmaster  
2017/2018 

06.08.2017 
Gilde Gilde- 

mester 
Gilde- 
kansler 

Gildeskat  
mester 

GIM Spejder- 
kontakt 

Web- 
master 

1.    Henning Nielsen Hans Jørgen 
Ottosen 

Peder Bloch-
Poulsen 

Reinhardt 
Rasmussen 

Finn 
Bramsen 

Henning  
Nielsen 

2.  Ulla Væver Tove 
Rahmberg 

Hanne Dam Else Wedege Anne Marie 
Hansen 

Connie Væver 

5.  Per Sander Bjarne 
Nielsen 

Ole Max 
Müller 

Palle 
Bjørnstrup 

Per Bluhme Per Sander 

6.  Ingrid 
Strandsbjerg 
Kristensen 

Lena Kühn 
Larsen 

Signe Vinther 
Nygaard 

Margit 
Kammer 

Ingelise Back Jørgen Orlien 

7.  Flemming 
Markussen 

Kurt 
Keldorff 

Jens Carl 
Nielsen 

 Henrik 
Larsen 

Kurt  
Keldorff 

8.   Hugo Elmer Martin 
Lykkegaard 

Henrik 
Boelsmand 

Tage V. 
Andersen 

Jesper 
Hansen 

Martin  
Lykkegaard 

9. Gunny Kongsted Gull-Maj 
Cordes 

Bente 
Holmbach 

Hanne Høyer Susanne 
Danielsen 

Jytta Møller 
Graae 

10.  Edith Mathiassen Anette 
Ankeraa 

Carl Højmark Laila Haugen  Jytte 
Højmark 

Janne Voss  
Hansen 

11.       Hanne 
Thusgaard 
Hansen 

Bente 
Møller 
Nielsen 

Lis Ovesen Inge  
Vestergaard 

Randi Holm Hanne 
Thusgaard  
Hansen 

12.  Anna-Marie 
Pedersen 

Hanne  
Jørgensen 

Rita Lykke  
Ekstrand 

Jette Nielsen   Margrethe 
Hansen 

Hanne  
Jørgensen 

Fjer- 
ritslev                        

Jette Marie 
Pedersen 

Jess Jensen Anders Breier 
Henriksen 
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Fødselsdage i september 
 

Dato:                                Gilde: 
 
01. Ingrid Strandsbjerg Kristensen   6. 
02. Sven Orla Rasmussen 7. 
03. Svend Erik Jensen, 75 år  1. 
03. Henriette Fogh   11. 
04. Else Søe Lysgaard  11. 
06. Hanne Skavenborg  6. 
06. Per Nielsen                              12. 
08. Inge Vestergaard                        11. 
14. Inga Landbo                               11. 
16. Edith Christiansen    6.  
17. Tove Husum   9. 
18. Elsebeth Korsbæk, 70 år    9. 
18. Marianne Christensen   6. 
19. Jessie Boye                      6. 
21. Jørgen Orlien                                6. 
23. Anni Andersen    12. 
24. Thomas Jensen   8. 
26. Jørgen Christensen  1. 
26. Kurt Keldorff,                                7.        
30. Ulla Toftild                     11. 
30. Bente Møller Nielsen                  11. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer i september: 
 
Dato:                                     Gilde: 
 
05. Gildehal                                      11. 
06. Sangerlauget 
07. Gildemestermøde                     SGL. 
07. Gildehal                 Fjerritslev Gildet 
09. Høstmarked                          1. og 9. 
10. Svampetur Hammer Bakker 
11. Gildemøde   6. 
12. Gildemøde                  8 
13. Dragegildehal    1. 
19. Gildemøde                         2 
19. Gildemøde  7. 
20. Gildemøde  5. 
20. Kulturlauget, Søndre Kirkegaard 
21. Gildemøde                                  10. 
23.-24. Gildeweekend  1. 
24. Høstgildehal                                12. 
25. Gildehal           9. 
 

 
Jubilæum 

 

 
 

12. september 
Marie-Louise B. Larsen, 11. gilde, 40 år 

 
15. september 

Henrik Larsen, 7. gilde, 25 år 
 

21. september 
Per B. Kjeldsen, 5. gilde, 60 år 

 
26. september 

Svend Aage Wisler, 7. gilde, 65 år 
 

TIL LYKKE TIL ALLE  
JUBILARER OG FØDSELARER 
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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. 6, oktober 2017 

Onsdag, den  27. september 2017 

mailto:flemming@hansen.li
mailto:k-cordes@stofanet.dk
mailto:lunen1945@gmail.com
mailto:annie@sperlings.dk
mailto:janne@vosshansen.dk
mailto:sander@tdcadsl.dk
http://www.sct-georg-aalborg.dk/
mailto:lunen1945@gmail.com
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