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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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OVERHOLDER STADSGILDETS VEDTÆGT LANDSGILDETS LOVE? 
 
På seneste stadsgildeting vedtog tinget at ændre Stadsgildets vedtægt § 2 punkt 5. Efter 
ændringen skal ”Køb eller salg af fast ejendom underskrives af den samlede 
stadsgildeledelse efter bemyndigelse opnået ved en urafstemning blandt Stadsgildets 
brødre” 
Den helt overordnede generalklausul i Stadsgildets vedtægt § 2 vedtægtsbestemmer, at 
”Aalborg Stadsgilde er underkastet de for Sct. Georgs Gilderne i Danmark gældende love 
og bestemmelser”. 
Landsgildets love § 7 indeholder bestemmelsen om beslutningskompetencefordelingen i et 
gilde. Her står der, at ”Gildeledelsen kan med bindende virkning tegne gildet ved 
underskrift af to af dets medlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 
kræves dog underskrift af den samlede gildeledelse efter forudgående bemyndigelse af et 
gildeting” 
I samme § 7 står under distriktsgilder, at ”Distriktsgildeledelsen kan med bindende 
virkning tegne distriktsgildet ved underskrift af tre af dets medlemmer. Ved køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom kræves dog forudgående bemyndigelse af et 
distriktsgildeting”. 
Tilsvarende gælder for landsgildeledelsen, dog med underskrift af fire medlemmer og 
efter bemyndigelse fra Landsgildetinget. 
Landsgildets love fastslår uomtvisteligt og ufravigeligt, at køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom kræver forudgående bemyndigelse af et ”ting” 
Generalklausulen i Stadsgildets vedtægt § 2, hvorefter Stadsgildet er underkastet de for 
Sct. Georgs Gilder i Danmark gældende love og bestemmelser medfører, at afstemning 
om bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom skal følge Landsgildets love og 
administrative bestemmelser. 
Det betyder, at bestemmelsen i Stadsgildets vedtægt § 2 punkt 5, hvorefter køb og salg af 
fast ejendom kræver underskrift af den samlede stadsgildeledelse efter bemyndigelse 
opnået ved en urafstemning blandt Stadsgildets brødre er i konflikt med Landsgildets love. 
Efter Landsgildets love og bestemmelser kræves ikke underskrift af den samlede ledelse 
ved salg eller køb af fast ejendom. Endvidere kræver Landsgildets love og bestemmelser 
at bemyndigelsen til køb og salg af fast ejendom tilvejebringes på et ”ting”, hvilket betyder, 
at bemyndigelsen ikke kan tilvejebringes ved en urafstemning blandt Stadsgildets brødre. 
På den baggrund opfordrer jeg stadsgildeledelsen til at genoverveje hele afstemningen om 
vedtægtens § 2 punkt 5 på seneste stadsgildeting og om nødvendigt indkalde til et 
ekstraordinært stadsgildeting med henblik på lovliggørelse af Stadsgildets vedtægt.  
Den seneste ændring af Stadsgildet vedtægt § 2 punkt 5 fratager ”tinget” deres lovlige 
kompetence til at bemyndige stadsgildeledelsen til at købe eller sælge fast ejendom og til 
den ikke lovlige bestemmelse om, at hele stadsgildeledelsen skal tegne Stadsgildet ved 
køb eller salg af fast ejendom. 
Genovervejelsen bør naturligvis være tilendebragt inden den ikke lovlige bestemmelse om 
urafstemning bringes i anvendelse til fremskaffelse af bemyndigelse til i givet tilfælde at 
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sælge Gildeborgen og til kravet om kun en samlet stadsgildeledelse kan købe eller sælge 
fast ejendom. 
En lovlig vedtægt er naturligvis ikke til hindring for, at stadsgildeledelsen afholder 
vejledende afstemning om Gildeborgens fremtid, hvilket som bekendt har fundet sted. 
Ved samme lejlighed kan vedtægten ajourføres, så vedtægten dækker og omfatter en 
nødvendig vedtægt for Aalborg Distriktsgilde. Efter Landsgildets administrative 
bestemmelser har gilderne under Aalborg Distriktsgilde tilladelse til at anvende 
”Stadsgilde” som betegnelse for ”Distriktsgilde”.  
Ved at benytte betegnelsen ”Distriktsgilde” for den organisatoriske enhed under 
Landsgildet undgår gilderne den uklarhed, der opstår når ”Aalborg Stadsgilde” både kan 
opfattes som Sct. Georgs Gilderne i Aalborg og som Aalborg Distriktsgilde. 
Gildernes hjemmeside bidrager til forvirringen ved at benytte hovedoverskriften Aalborg 
Stads- og Distriktsgilde. 
Ordvalget ”stad” og ”distrikt” optræder og benyttes åbenbart i forskellige betydninger. 
Hvis gilderne, som p.t. ejer Gildeborgen efter en korrekt beslutning på et stadsgildetinget 
beslutter, at bibeholde ejerskabet eller hvis stadsgildeledelsen efter den modsatte 
beslutning fastholder ejerskabet til Gildeborgen, bør Gildeborgen vedtægtsmæssigt, 
organisatorisk og økonomiske udskilles fra distriktet. 
Gildeborgen vil fortsat være ejet af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, men nu med særskilt 
vedtægt og økonomi, med den konsekvens, at de der benytter Gildeborgen, må betale for 
brugen af Gildeborgen, så den økonomisk hænger sammen og således, at økonomien 
ikke sammenblandes med økonomien i Aalborg Distriktsgild. 
Ved samme lejlighed kan/bør Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, som ejer af Gildeborgen 
forholde sig til hvorledes formuen i Gildeborgen anvendes efter et eventuel salg af 
Gildeborgen og hvem formuen i Gildeborgen tilfalder, hvis gildebevægelsen i Aalborg 
ophører.  
 
Kaj Palsgaard Andersen 
8. Gilde 
 
Gildemestertale 23. oktober 2017  
 
Gildeborgen – at sælge eller ikke at sælge – det er spørgsmålet. 
Det er ikke en nem beslutning.  
Hvis vi stemmer for at blive, overlader vi en uundgåelige beslutning til langt færre 
gildebrødre, som, alt andet lige, har færre kræfter. Når der bliver få medlemmer til at dele 
omkostningerne for Gildeborgen – ja så er der nok slet ikke et valg. Det er blevet en 
uomgængelig nødvendighed. Gildeborgen må sælges. 

Hvis vi stemmer for at sælge, ja så bevæger vi os ind på usikker grund. For hvad  
bliver fremtiden. Så man vi spørge : hvor, hvorhen, hvordan osv. Ja det er usikkert.  
Jeg tror, at det er muligt, med den sum penge vi til den tid står med, at finde en  
passende løsning. Et sted, hvor vi kan blomstre og gro med alle de erfaringer,  
minder og oplevelser vi har med fra et langt gildeliv. Et sted, hvor vores fysiske  
skrammer ikke betyder så meget. 
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Gør disse scenarier vores valg nemmere ? – nej det tror jeg ikke. Det bidrager yderligere 
til det, der skal med i vores overvejelser.  

Kan vi opnå kunsten at vælge rigtigt ? Måske... 

Nogle gange i livet bliver vi konfronteret med beslutninger, der synes næsten umulige at 
foretage. Uanset om de er den slags beslutninger, vi drømmer om, eller den slags, vi 
frygter, så har forskning i beslutningsprocesser afdækket en række nyttige strategier, for at 
gøre beslutningen lettere. Her er fem af dem. 

For det første : Gør dit hjemmearbejde 
Den første strategi er at indsamle så mange oplysninger, som du kan, om de muligheder, 
du har foran dig. Selv hvis du vil træffe din beslutning på mavefornemmelser fremfor fakta-
baseret, så er det et vigtigt første skridt at indsamle oplysninger og gøre dig klogere på 
emnet. Mavefornemmelser har tendens til at være mere præcise og nyttige, når de er lavet 
af eksperter, det viser forskningen. Så hvis du bliver ekspert på emnet, vil din intuition blive 
mere pålidelig.  
Ingen vej udenom – brug materialet fra Gildeborgsudvalget. 

For det andet: Spørg dig selv, hvad du ville vælge, hvis alle andre var ligeglade.  
Denne fremgangsmåde kan hjælpe dig med at finde dine inderste mål, det vil sige, mål, 
der er på linje med, hvad du virkelig ønsker, ikke bare, hvad du tror, du bør gøre. 

For det tredje: Lad ikke frygten drive dig, men ignorer den heller ikke.  
Hvis vi tog alle vores beslutninger baseret på frygt, ville vi sandsynligvis aldrig forlade 
huset. For at skabe det liv, vi ønsker, er vi uundgåeligt nødt til at tage risici. Men at sige, at 
man aldrig skal tage beslutninger baseret på frygt er alt for forenklet. Frygt er der for at 
beskytte os mod fare og skader, og ofte gør den et godt job. Men når det kommer til store 
beslutninger, bør det du frygter, afbalanceres med, det du ønsker. Du er nødt til at 
beslutte, om omkostningerne, kan retfærdiggøres med fordelene. 

For det fjerde: Giv hver mulighed en testkørsel.  
Forestil dig, at du allerede har taget en beslutning, i den ene eller den anden retning, og 
gør dig selv afklaret med den over et par dage. Denne strategi giver dig mulighed for at 
finde ud af, hvordan du føler med afgørelsen, når du er i en række forskellige situationer. 
Forskning tyder på, at folk har tendens til at træffe beslutninger forskelligt, afhængigt af om 
de tilfældigvis er i godt eller trist humør. Du skal helst være sikker på, at den beslutning, du 
foretager, ikke bare er et resultat af en flygtig tilstand af ophidselse, eller jubel, for 
eksempel. 

For det femte og sidste: Accepter, at der aldrig kan være nogen PERFEKT beslutning.  
Det kan være stressende at træffe en beslutning, når du forestiller dig, at der kun er ét 
“rigtigt” valg, og at du bare er nødt til at regne ud, hvad det rigtige er. Men sandheden er 
ofte, at hver mulighed har gode og dårlige sider, og at uanset hvilken vej du går, er det 
muligt, at du vil føle en vis grad af sorg, tab, og beklagelse – men det betyder ikke, du har 
truffet det forkerte valg. 

Hav også disse fem strategier med jer, når grupperne i 10. gilde samles for at tale om 
Gildeborgen: salg eller ikke salg. 
 
Edith Mathiassen 
10. Gilde 

http://nlp-blog.dk/haandtering-af-frygt/
http://nlp-blog.dk/altid-et-valg/
http://nlp-blog.dk/altid-et-valg/
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Fondspenge til spejderne 2017. 
 

Læge Richardt Raetzels Mindefond har den 7. oktober – datoen 
for clearingsmordet på læge Richardt Raetzel uddelt tre 
donationer på hver kr. 4.000 til henholdsvis Hobro Gruppe, 
Blårævene Gruppe og Farsø Flok og Trop – Gruppe. 
Legatet til Hobro Gruppe gives som påskønnelse for den store 
indsats, der gennem mange årtier, på grundlag af de 
grundlæggende principper for spejderbevægelsen er udvist for 
forsat at udvikle, styrke og udbrede kendskabet til spejderideen i 
lokalområdet til gavn for børn og unge i Hobro og øvrige 
Mariager Fjord kommune.  
Blårævene Gruppe doneres som påskønnelse for det 
spejderarbejde der med stor succes gennemføres i det sydlige 
Aalborgs lokalområde blandt andet ved stor inddragelse og 

deltagelse af forældre ved arrangementer for styrkelse af sammenholdet og fastholdelse af 
spejderideen.  
Farsø Flok og Trop – Gruppe doneres som påskønnelse for det aktive spejderarbejde som 
gruppen udfører i lokalområdet men samtidig også for det engagement og den respekt 
gruppen udviser den 4. maj ved mindesmærket for to af troppens spejdere, der faldt som 
frihedskæmpere i kampen med besættelsesmagten i årene 1940-45. 
 
Richardt Raetzels Mindefond 
Kaj Palsgaard Andersen 
8. Gilde 
 
Nyt fra Gilderne 

1. Gilde 
Fortælling om en farfar – ja ikke en helt almindelig farfar, det er nemlig Lange Anton, som 
jo var Esben Buchs farfar, og en meget markant politiassistent i Aalborg. 
En politibetjent, der kendte sin by og dens mange facetter, i den mere grå zone af 
borgerskabet. 
Anton Pedersen er det borgerlige navn. 
Anton var en farfar, der virkelig gav børnebørn en oplevelse, og turen omkring vinterbadet 
og vist nok badeanstalten i Lykkegade. 
Det var i de tider hvor et godt kendskab til mange af de mere suspekte i byen, var en 
fordel og ikke altid var det nødvendigt med en tur omkring politigården, en snak og et tag i 
”vingebenet” kunne løse nogle uenigheder. 
Besøg på morgenværtshuse, gav mange fine informationer og oplysninger. Det var nok 
også en fordel at ”Lange Anton” havde en vis størrelse af kropsbygning, man kunne jo let 
blive den lille. 
Ja, når så der ikke blev åbnet, havde kropsbyningen den fordel, at så kunne Anton 
Pedersen, jo bare ligge skulderen til, så kom dør, karm og det hele med ind. 
Tak til Esben, der er virkelig god til at fortælle. Husk er du nysgerrig, findes der bøger fra 
den tid. 
Bøger om ”Lange Anton” m.fl. 
Ca. 30 deltog i denne aften, hvor der var kaffe og wienerbrød. Onsdag d. 11. oktober. 
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1. gilde 
 
Lørdag den 30. september var 1. gilde på weekendtur. Vi havde lånt De gule spejderes 
dejlige bjælkehytte, som ligger lige i skovkanten ved Støvring. Vi var 12 der deltog og vi 
startede med at gå en dejlig tur i skoven efterfulgt af fri leg på plænen. Herefter kaffe i den 
varme og hyggelige stue, som indeholdt masser af spændende ting og sager, som 
vidnede om, at her bor en aktiv spejdertrop. 
Middagen var, trods trange kår i køkkenet, særdeles velsmagende. I aftenens løb 
underholdt Peder os ved at fortælle og vise os tegninger af hans nye selvvalgte opgave. 
Han vil igen kopiere en stol, som blev fundet i Tut Ankh Amon's grav. 
Denne gang en stol med indlagt elfenben og guldbelagte ben. Vi glæder os til at se 
resultatet. 
Inden vi gik til ro, trak Villy sin harmonika frem og gav os et par numre, vi kunne synge 
med på. De fleste af os måtte sove på gulvet, da de øverste køjer ikke var egnede til stive 
gamle kroppe. 
Da vi afleverede nøglen søndag formiddag, nævnte vi, at køkkenet ikke var ret stort, Hertil 
blev der svaret, at Gule spejdere sandelig laver mad over bål, så hvad skal man 
overhovedet med et køkken. Til gengæld var det gratis at låne hytten, den skal jo bruges! 
Alt i alt en dejlig weekend i skønne omgivelser. 
 

7. og 12. gildes andespil 2017 
 
Tirsdag, den 24. oktober var aftenen, hvor 
andespillet løb af stablen i 2017. 
I september og oktober havde gildebrødre 
været på besøg i alle gilder for at sælge 
andele. Salget gik over al forventning, så der 
var allerede udsolgt inden selve andespillet.  
 
På selve aftenen, som var godt besøgt, var 
der sket visse ændringer. 12. gilde havde 
bl.a. overtaget afviklingen af amerikansk 
lotteri. 
I stedet 
for at 
sælge 

lodder i pausen, kunne man købe en 
malerpind med 5 numre på. Det var dine 
lodder.  
Som de tidligere år, var der mange 
gevinster til ”pindspillet”. 
Der var igen 8 ænder og 8 kyllinger, som 
gevinster ved selve andespillet. 
Sidemandsgevinsterne bestod af friske 
rugbrød.  
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Reglerne er sådan, at hvis to eller flere råber bingo på samme tid, trækkes der 
lod om gevinsten. Som noget nyt havde vi tudekiks til taberne. 
 
I pausen blev der serveret kaffe/te og æbleskiver, denne gang direkte til det 
enkelte bord. På den måde slap vi for at indføre en trængselsafgift i hallen i 
starten af pausen. 
Tak til alle der har støttet dette arrangement og tak til 12. gilde for et godt 
samarbejde. 

Kurt 7. gildeg 

 
12.  
 
 
 
 
 
 

2.og 7. Gilde  
 
Gildemøde den 19.september 

Havde besøg af Dan Hermansen fra firmaet MY DEFENCE NørresundbyMY DEFENCE er 
et dansk firma har udviklet et anti-dronesystem til stadioner og fængsler. Stadioner og 
fængsler er nogle af de steder, der er i fare for droner, der besøger dem for ulovlige 
formål. 

MyDefence Communication i Nørresundby har udviklet et 
system, der forhindrer dette. 

De har udviklet en innovativ dronealarm, der er i stand til at 
opdage, identificere og lokalisere civile droner omkring 
sikre områder og at miste sig i et bestemt trådløst 
frekvensområde uden at forstyrre andre mobilsignaler og 
tvinge en kontrolleret drone landing. 

"Vi beskytter dem der beskytter os" er firmaets vision, og de seneste snart 4 år er der 
brugt på at udvikle sikkerhedsprodukter til beskyttelse imod misbrug af droner til skadelige 
formål, såsom smugling ind i fængslerne eller terrorangreb imod større 
menneskemængder. 

Et meget spændende foredrag, men med lidt uhyggelige perspektiver. 
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2. og 7. Gilde 
 
Tirsdag den 17. oktober afholdt 2. og 7. gilde 
gildehal sammen.  
2.og 7. gildes samarbejde blev denne aften 
fordelt med at pigerne i 2. gilde holdt 
gildehallen og de herre afholdt efter 
gildehallen. 
Men lad os begynde med begyndelse: 
Gildehallen var som altid en dejlig oplevelse. 
Gildemesteren holdt en dejlig gildemester 
tale om det at være dansk og værdierne i 
dette. Et emne der må siges at være høj 
aktuelt. Uden aftalt spil hang 5 min Sct. Georg rigtig fint sammen med talen. Emnet var 
Pandoras æske og hvorfor hedder den det? Samt hvad der var i æsken? 
Gildehallen blev ikke mindre festlig af, at der denne aften skulle fejres en 25års jubilar: 

Mona Asp. Mona fik rosende ord med på vej og 
25 års nålen blev sat på. 
Efter gildehallen tog de herre fra 7.gilde over. 
Dog var der inden det egentlige program en 
drik fra Mona i anledningen af jubilæet. 
Efter at have fundet sin plads ved bordet, blev 
der budt på gullasch og kartoffelmos. Super 
dejlig mad og der var mere end rigeligt. 
Under middagen blev der holdt taler for 
jubilaren og overbragt blomster og gaver i den 
store stil. Men lad os ikke glemme at der også 
var endnu en at fejre: Anne Mette. Hun havde 

valgt at forsøge at undslippe sin fødselsdag (80år) ved at tage ud at rejse, men så let går 
det ikke. Anne Mette blev også hyldet i eftergildehallen. 
Derefter var der kaffe og småkager, samt rigtig gode snakke i de mange små grupper. 
Men alt godt har jo en ende og derfor sluttede vi med aftensang og klaverspil, som det helt 
rigtige punktum på en dejlig aften. 
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6. Gilde 
Gildemødet 
Onsdag d. 23. August 2017 var en bålaften i gildeborgens have.  

Vejret viste sig fra sin gode side, så vi 
kunne sidde ude på terrassen og hygge 
os ved bålet. Vi havde medbragt 
madkurv og drikkevarer. Der var 
sange bl.a. ”august sangen” og ”Så 
kom den tid”. 
Der var en lille konkurrence, hvor vi skulle 
finde ordet: F.eks. ”Købmanden sælger det 
/ opgivende mennesker gør det – her er 
det rigtige ord”: Sukker. Alle var dog ikke 
lige nemme.  
Der var også historien om digteren:  
Nogle unge digtere var samlet for at holde 

en glad aften og skulle hver især fremsige et digt, og den lille forsagte 
Jensens digt lød således: 
 
   Tys, det er aften ude på landet 
   frøene kvækker nede i vandet,  
   tågerne driver hen over engen 
   børnene puttes af mor ned i sengen. 
   Fra stranden fornemmer man bølgebruset, 
   hønsene sover i hønsehuset. 
   Alt er stille, kun inde fra stalden, 
   kan man høre en spædekalvs klagende kalden, 
   ude på marken står fårene og bræger 
   medens de halen sagte bevæger,  
   de tilbringer natten nede i mosen, 
   hvad er det, der dufter? Det er vel rosen. 
   Den gamle klokker i tårnet ringer 
   i havens gange går Jens og Inger 
   til vandet går køerne for at drikke  
   er det sommer, eller er det ikke? 
 
Efterhånden gik tiden og flere og flere glas blev tømt, og så skulle 
Jensen fremsige sit digt igen, men nu havde det fået en anden lyd:
  
 
   Ssysss, der er frøer ude på landet 
   børnene putter mor ned i vandet 
   tågerne driver nede i sengen 
   fårene danser rundt ude i engen 
   hønsene sover nede i mosen 
   Hvad fejler klokkeren? Det er vel rosen. 
   inde i stalden står Inger og bræger  
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6. Gilde 
  

Torsdag den 5. oktober 2017 var 26 Gildebrødre samlet til 
efterårsgildehal. 
Vi startede med samling i gildehallen, med dejlig musik fra Vivaldis 
koncert ” De fire årstider ”.  
Gildemestertalens emne var efterår, både årets efterår og livets efterår, 
Med 1 minuts stilhed, tænkte vi på Svend Faldborgs liv og minder. 
Både årets efterår og livets efterår sætter gang i vores eftertænksomhed. 

Ingrid sluttede gildemestertalen med et utroligt smukt digt om at miste. 
 
” Du er lige så ung som din tro og dit håb, 
  og så gammel som din tvivl og dit mismod.” 
” Carpe Diem…..pluk dagen 
   nyd livet før det er for sent, eller lev hvert øjeblik til det yderste”. 
 
Inger holdt 5 min. Sct. Georg over en munter fortælling om vores sprogbrug. 
Hvordan vi bruger mange symboler f.eks. en kovending, hønefuld, ørefigen, 
pærenemt osv. - det kræver forklaring. 
Efter gildehallen fik vi en god buffet, med dejlig vin fra Marianne, som nu 
har rundet de 80 år, hvilket ingen kan se eller mærke. 7. gilde solgte andele til andespil, 
tirsdag den 24. oktober 2017. Aftenen gik som vanligt alt for hurtigt. 
Vi mødes næste gang til gildemøde tirsdag den 7. november 2017.  
 

9. Gilde. 
 
Den 25. september afholdt vi septembergildehal, hvor gildemester Gunny Kongsted holdt 
en spændende tale om klima og miljø. Der er rigtig mange årsager til den tiltagende 
forurening, det være sig både i storindustrien og i det daglige forbrug. 
Er klimaændringerne vores egen skyld, og hvis det er, hvordan kan vi så afhjælpe det? 
Gunny kom med mange gode og interessante forslag bl.a. om brugen af sølvpapir. Vi 
bruger alt for meget, og det er dyrt at fremstille, da det udvindes af jorden med metoder, 
der kræver meget elektricitet. En madpakke i sølvpapir udleder 30 gange så meget CO2 
som en madpakke i papir. Vi bør tænke meget mere på, hvordan vi sorterer vores affald. 
Hvis sølvpapiret er rent for madrester, bør det komme i beholderen med plastik og metal, 
så det kan genanvendes. 
Der er rigtig mange parametre, der spiller ind, men hvis man vil spare på CO2 udslippet og 
spise klimavenligt kan man følge disse råd: 
 Spis årstidens danske fødevarer 
 Spis lokalt producerede fødevarer 
 Spis mere frugt og grønt og mindre kød og mejeriprodukter 
 Spis kød fra gris og fugl i stedet for lam og ko 
 Spis makrel og sild i stedet for torsk og rejer 
 Spis kartofler og pasta frem for ris som tilbehør. 
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Gunny fortalte også om nogle nye butiksoplevelser i USA. For eksempel havde man 
intelligente prøverum i en modebutik i San Francisco: Kunden tager en bluse og en kjole 
med ind i prøverummet. Automatisk dukker der et billede frem på det digitale spejl af de to 
stykker tøj. Du kan nu trykke på billedet og prøve tøjet i en anden størrelse eller farve. På 
den måde behøver man ikke rende halvnøgen rundt i butikken for at lede efter hjælp. Med 
endnu et tryk ændrer lyset sig, så man kan se, hvorledes tøjet tager sig ud i dagslys og om 
aftenen. Du behøver heller ikke forlade prøverummet for at betale. Tryk blot på spejlet og 
en ekspedient kommer med en iPad, hvor kreditkortet køres igennem. Udvikler 
tøjprøvningen sig til en fest, er der en champagneknap på spejlet, og et glas bobler er på 
vej. Ak – ja fagre nye verden. 
Bodil Lillienskjold holdt 5. minutters Sct. Georg. Hun berettede om, hvorledes hun og 
hendes mand for en del år siden valgte at støtte en af deres venner, som var kommet i 
fængsel. De besøgte ham i fængslet og sendte breve til ham. Da han kom ud, rejste han til 
København, skiftede navn og fik sig et arbejde. Han traf en pige, som han blev gift med og 
har nu 3 børn. Det havde været en barsk oplevelse at besøge en indsat i Kong Hans 
Gades arrest.  
Ved eftergildehallen fejrede vi Dorte Lietzen og Elsebeth Korsbæk, som begge havde haft 
70 års fødselsdag. 
 
Den 3. oktober var vi samlet til ”En aften med Halfdan”. De forskellige medlemmer af 3. 
gruppe fortalte på skift om Halfdan Rasmussens liv, og ind imellem sang vi nogle af hans 
sjove sange. En rigtig hyggelig aften, hvor ægtefæller og venner var inviteret med. 
 
Næste arrangement er novembergildehal den 13. november. 
 

10. Gilde. 
 
Den 23. oktober holdt vi vores efterårs gildehal, - 26 af gildes medlemmer var mødt op. 
Desuden havde vi af besøg af Sven Rasmussen, 7. gilde, som var for at sælge andele. 

Vi gik ind i gildehallen til tonerne fra Elvira Madigan. Efter Gildemester Edith Mathiassen’s 
velkomst, hvor hun bl.a. sagde, at vi skulle nyde efterårets farver, sang vi ”Nu falmer 
skoven”  
Gildekansler Annette Ankeraa læste Fellowship budskabet for os.     
Edith’s gildemestertale, som handlede om Gildeborgen – kan i sin fulde længe læses 
anden steds i Gildeposten. Derefter nød vi de dejlige toner fra Andrew Lloyd Webbers 
musical Requiem. Vibeke Rasmussen holdt 5. min. Sct. Georg. Hun fortalte om hendes og 
Svens oplevelser på 2017. Vibeke og Sven havde været med til at få Gildernes lejr ”Hotelt” 
op at stå. Hun sluttede med at spille lejrsangen ”Kom nu, kom med” for os. Janne Voss 
Hansen læste gildeloven   
Vi forlod gildehallen til tonerne fra Mozarts ”Tyrkisk march”. 
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11. Gilde 
 
Gildehal i Sæby! 
Tirsdag den 19. september var 11.gilde inviteret til gildehal hos vore venner i Sæbygildet! 

Gildehallen blev afholdt i de historiske rammer på 
Sæbygård, selve gildehallen blev holdt under de hvide 
hvælvinger i kælderen under Sæbygård. 
Gildemester Rita Farum talte om ordet ”gammel”, et 
ord, der er stærkt på retur i dagens  Danmark! Det er 
som om, man ikke længere må være gammel, i stedet 
bliver man ”ældre”. Vore bedsteforældre boede på ” De 
gamles Hjem” eller måske ”Alderdomshjemmet”, vi kan 
se frem til en ”ældrebolig” eller måske et ”plejehjem”! Er 

der mon nogen, der melder sig til ”gamle” sagen? Men rigtig mange er medlem af 
”Ældresagen”. At være gammel er næsten et skældsord, som bruges, hvis vi ikke lige er 

hurtige nok” i hovedet eller på benene”, lyder det måske ” det 
gamle fjols”! 
5.min Sct. Georg var lagt i 
hænderne på Ole Seider, 
der fortalte om, hvordan 
Sæby Gildet startede og om 
det gode samarbejde, der 
altid har været mellem Sæby 
Gildet og Godsherren på 
Sæbygård. Fortællingen 
blev krydret med historier om spejderne/gildet og Sæbygård.     
Efter gildehallen, blev der serveret fisk i cafeen, hvorefter der var 

rundvisning på Sæbygård, af gildebror Marian Arenfeldt, der selv bor på Sæbygård.  
Det var en meget interessant og spændende oplevelse, der nok gav mange af os, lyst til at 
besøge Sæbygård en anden gang! 
Under rundvisningen løb tiden, så vi måtte hentes til kaffen og det hjemmebagte kage!  
Klokken var mange inden vi satte kursen mod Aalborg, en dejlig aften rigere! 
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11. Gilde 
 
Ved 11.gildes oktober møde havde vi besøg af Ann Charlotte Nobel, der underviser 
flygtninge i dansk. Sammen med Ann Charlotte kom 2 søde flygtninge kvinder, for at 
fortælle om deres liv før de kom til Danmark og hvorledes de var kommet hertil! 
Hiba fra Syrien er 24 år. Hun fortæller, at hun altid har skilt sig ud. Hun var meget dygtig i 

skolen og fik en meget flot eksamen inden hun startede på 
universitetet i Damaskus. 
Hun kommer fra en meget religiøs familie, faderen var matematiklærer 
og moderen underviste i arabisk. Hiba har aldrig villet gå med 
tørklæde. Da familien ville have hende på privatskole(pigeskole), 
kæmpede hun for at få lov til at gå på statsskole, hvor der gik både 
piger og drenge fra alle lag i samfundet. Her fik hun mange venner 
også nogle fra kristne hjem. 
Hendes familie ønskede hun skulle læse jura, selv ville hun gerne 
være journalist, men på grund af overvågning fra staten af journalister 

endte hun med læse statskundskab. På dette studie var der dog også overvågning. Hun 
havde en meget svær tid på universitetet i Damaskus! Hun rejste derfor til Tyrkiet, hvor 
hun kunne bo hos en onkel. I Tyrkiet havde hun heller ikke nogen frihed, så hun tog til 
Libanon.  
I Libanon fik hun arbejde ved radioen som nyhedsoplæser. I Libanon mødte hun bl.a. 
nogle danske studerende fra RUC. De inviterede hende til at komme til Danmark for at 
fortælle om situationen i Syrien. Hun forsøgte 2 gange at få visum til Danmark, men det 
kunne hun ikke få.  
Hun tog derefter tilbage til Tyrkiet, hvor hun mødte nogle venner, der gjorde sig klar til flugt 
over havet til Grækenland. Hun fulgtes med dem i en båd til Grækenland, hvor de blev 

samlet op af kystvagten og hjulpet til Athen. Med tog og busser kom 
hun til Makedonien, Serbien, Kroatien og Ungarn. Herefter gik hun 
med andre flygtninge til Østrig, hvorfra hun kom til München med bil. 
Her skiltes hun fra vennerne og fik via en tysk veninde hjælp til at 
komme med tog til den danske grænse, hvor hun søgte asyl og kom 
til Auderød, senere kom hun til andre flygtningecentre inden hun i 
2015 endte i Brønderslev. Herfra fik hun opholdstilladelse og kunne 
flytte til Aalborg og gå i skole.  
Den anden unge pige var Dlnia, hun er 21 år og kurder. Hun 
voksede op i Iran, med sin mor og far. Hendes far flyttede meget 
rundt i Iran, men også i Irak, da han er frihedskæmper for et 

selvstændigt Kurdistan. 
Da hun var 12 år kunne hendes far ikke længere komme til Iran, derfor måtte hun med sin 
mor og lillebror på 2år flygte til Irak. En menneskesmugler kørte hende, moderen og lille 
broderen til en lille by i bjergene ind mod Irak. Derefter skulle de i tavshed gå over 
bjergene til Irak. Moderen måtte bære den lille dreng. Turen tog 1 ½ dag. Da de kom ned 
på den anden side blev de modtaget af hendes far og hans kammerater. 
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Hun fortalte om sit liv i Iran. Hun gik i pigeskole, det kunne hun ikke lide, da de kun måtte 
tale persisk. De kurdiske lærere fortalte børnene, at det var deres job, at lære børnene, at 
kurdisk var forbudt! Engang havde hun tegnet et flot kurdisk flag i skolen, da læreren så 
det, blev hun meget sur og spurgte, hvordan hun kendte det kurdiske flag! Hun svarede” 
min far har et flot kurdisk flag derhjemme” Derefter blev hun og faderen indkaldt til møde 
hos skolelederen. 
Da hun blev 7år skulle hun gå med tørklæde og skoleuniform, det var ubehageligt og 
varmt, så hun tog tørklædet af, det gik ikke i skolen, men hjemme var det ok. Da hun blev 
12år måtte hun heller ikke løbe, ”store piger løber ikke!”  
Hjemme måtte hun gerne lege med drengene, det var ikke forbudt i hendes familie, og 
spille fodbold. Efter hun kom til Irak, måtte hun gerne tale kurdisk og gå uden tørklæde. Da 
hun var 14-15 år lavede hun børne tv i Irak. 
Som 18 årig blev hun ansat ved radioen i Irak. Hun lavede interview med forskellige 
personer. Hun gik på gymnasiet i Irak i 4år, hvor hun sluttede med en god eksamen. 
Da hun kom på universitetet studerede hun IT, men syntes det var kedeligt. Hun gik der 
kun et år. Da var hun 19 år og blev som barn af en frihedskæmper sendt til Europa, 
sammen med 34 andre, de kom først til Tyrkiet, men blev derefter sendt til forskellige 
lande, hun var en af 5, der kom til Danmark. 
Hun er glad for at være i Danmark, men synes det er svært at lære dansk. Hun arbejder 
dog hårdt for at lære det. 
Begge pigerne vil meget gerne blive i Danmark og er parat til at arbejde hårdt for at tage 
en uddannelse og blive en del af det danske samfund. 
Det var en dejlig og meget spændende aften! 
 

12.gilde 
 
Så oprandt DAGEN vi har set frem til og arbejdet meget med. Og det blev en dag over al 
forventning, gæster fra landsgildet, v. Paula Mikkelsen (Landsgildeskatmester) og hendes 
mand, gildebrødre fra Aalborg gilderne, samt spejder repræsentanter fra de spejdere vi 
har hjulpet gennem tiden. 
En fantastisk god dag med hilsner, taler, sange og mange flotte gaver. 
 
En stor TAK til alle der var med til at gøre DAGEN til noget særligt !! 
 
UDRAG AF Anna – Marie Pedersens flotte  
 

Gildemestertale 40.Års Jubilæum 26. oktober 2017 
 
Vi er født på et tidspunkt, da verden så helt anderledes ud end i dag, og hvor mennesker 
tænkte og handlede anderledes end i dag.  
Har vi i gildebevægelsen formået at leve og følge med i den udvikling, der er sket, således 
at vi kan påstå, at vi er lige så dynamiske, begejstrede og aktive, som man var fra 
gildernes start for mere end 80 år siden. 
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De fleste mener ja – brødrenes alder taget i betragtning. 
Vi har forstået at forny os – og ikke mindst har teknologien medvirket 
VI SKAL LEVE, fordi vi i samværet med hinanden er i stand til at hjælpe os selv til en 
bedre tilværelse, til en bedre forståelse af hinanden, og måske vigtigst af alt – vi er 
forpligtet til at leve for at hjælpe hinanden med at finde frem til grundlaget for vor 
tilværelse, samt hjælpe hver enkelt frem til en livsanskuelse, der også i hverdagen kan 
bære videre frem – på trods af vanskeligheder og bekymringer. 
Med begejstring og tro på Gildebevægelsen bliver der aldrig grund til at tvivle på vor evne 
til at leve. 
VI SKAL LEVE, fordi vi i samværet med hinanden er i stand til at hjælpe os selv til en 
bedre tilværelse, til en bedre forståelse af hinanden, og måske vigtigst af alt – vi er 
forpligtet til at leve for at hjælpe hinanden med at finde frem til grundlaget for vor 
tilværelse, samt hjælpe hver enkelt frem til en livsanskuelse, der også i hverdagen kan 
bære videre frem – på trods af vanskeligheder og bekymringer. 
Med begejstring og tro på Gildebevægelsen bliver der aldrig grund til at tvivle på vor evne 
til at leve. 
GILDET SKAL LEVE - JA, SELVFØLGELIG – DET ER VORES ANSVAR! 
Noget af teksten her er skrevet helt tilbage i 1982 af en Aalborg gildebror – vores kære 
Robert Madsen, som vi alle kender, - men da jeg læste Robert’s kloge ord, mener jeg 
faktisk, at de kunne være skrevet i dag. 
AM. 
Næste gildemøde den 21.november kl.19. bliver en aften med Luba og Keld, der vil  holde 
foredrag om Rusland. 

 
 
Paula Mikkelsen, landsgildeskatmester 

 

 
Lækkerier 
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Kulturlauget 
 

Kulturlaugets første arrangement efter 
sommerferien var den 20. september. 
Vi mødtes på Søndre Kirkegård med 
naturvejleder Esben Buch, som havde lovet at 
vise os rundt. Som sædvanlig var en tur med 
Esben spændende. Han fortalte levende om de 
mange forskellige træer, der er arter fra alle 
dele af verden. 
Ligeledes om de forskellige gravsteder: Små 
fine urnegravsteder, større kistebegravelser, 
det store areal med ” de ukendte”, græsplæne 
hvor der er sat kiste eller urne ned, men hvor der blot er en sten med navn og data. 
Den spændende og tragiske historie om de mange gravsteder fra krigens tid, der rummer 
et stort antal tyske flygtninge. 
Vi så mindesmærket med  flyveren, der var fundet i sin messerschmidt i Birkelse. 
Efter rundvisningen var kulturlauget vært ved et glas vin og sandwichs fra Helle Stenilds 
bagagerum. 
Til sidst takkede Helle Esben for den fine rundvisning. 
 
 

 Sangerlaugsaften d. 4. oktober 2017 

En lille sluttet skare var mødt frem til aftenens Sangerlaug. 

Laugsmester bød velkommen til pianist Jørn og hans kæreste Karin som skulle levere 
musikken og selvfølgelig også til de fremmødte gildebrødre.  

Vi lagde som altid ud med vores yndlingsmelodi og månedssangen for oktober. 

Oktober måned er måneden hvor høsten er ved at være forbi. En årstid der giver en flot 
farvepalet. Disse smukke farver har maleren Oluf Høst taget til sig. Oluf Høst blev født i 
Svaneke i 1884. Hans store idol var den franske maler Paul Cézanne, som grundlagde 
modernismen. Farvespektret blev baggrund for at vælge ”Septembers himmel er så blå”. 

Høst – hårdt arbejde – rigdom – det danske guld hænger sammen. Derfor skal der også 
takkes og festes. Festet blev der dengang og heldigvis også nogle steder i dag, når høsten 
er i hus, som f.eks. beskrevet i ”Marken er mejet”. 
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Frank Jæger, model til Poeten i ”Poeten og lillemor”, uddannede sig til bibliotekar 
sideløbende med at han digtede. Flere af digtene blev tonesat af Tony Vejslev og blandt 
dem er, ”Kirsten og vejen fra Gurre. 

Frank Jæger kom måske lidt skævt ind der, men poetisk skabte han en stemning om dem 
der står bag vor rigdom, dem der siger ”Jeg ejer både mark og eng”. 

I 1916 skrev Jeppe Aakjær den kendte ”Jeg er havren”. Inspirationen til den kan sagtens 
være hentet ved hustruen Nanna, der var både snedker og billedskærer. Hendes sans for 
detaljer kan sagtens have fået ham til at skrive ”Jeg er havren”. 

Detaljerne, Jeppe Aakjær ser, det nøjagtige og kærlige, kommer stærkt til udtryk i sangen 
og rugens høst, ”Nu er det længe siden”. Dansk landbrugs liv har gennem tiden ændret 
sig, vi har rug, hvede, havre og byg og store roemarker. Roemarkerne er dog nu mange 
steder afløst af majs- og rapsmarker og for en stor del bruges afgrøderne til dyrefoder. 
Dyreholdet har også ændret sig. Før gik dyrene frit på marken, i dag går de i beskyttede 
omgivelser i stald eller indhegning. Specielt grisenes liv har ændret sig meget, tidligere gik 
de frit i skoven og fandt deres føde i skovbunden, de åd sig fede i olden, bøgens frugter.  
Denne frugt blev af Christian Richardt prist i sangen ”Når egene knoppes”. 

Hylden en fritvoksende frugt vi kan nyde, endda i 2 versioner, som blomst og bær, er de 
seneste år blevet en meget populær drik.  En sang der hylder denne dejlige drik, kunne 
ikke lige findes, men en sommersang nævner fætteren druehyld, så det blev valget, 
”Sommerens ø”.  

En anden fritvoksende frugt er den dejlige hyben. Hybenrosen, smuk men fuld af torne, er 
blevet indført i Danmark, men er efterhånden blevet en meget udskældt plante, pga af sin 
kraftige vækst og udbredelse. Inger Lauritsen har prist den smukke blomst, ”Hybenrosen”. 

En anden stikkende busk er brombær, med de skønneste frugter, den vokser også vildt i 
åben skov og hegn og er som hybenrosen svær at få bugt med. Heldigvis findes den i en 
mere venlig art, så man lettere kan komme til de smukke, blåsorte, skinnende bær. ”Det 
lysner over agres felt”.  

På turen i skoven efter de skønne bær, kan der kigges nedad og der kan man finde 
alskens svampe, dem er der ca 600 forskellige af i Danmark, dog ikke alle er spiselige for 
os mennesker, nemlig kun ca 100 arter. At plukke og spise svampe kræver et indgående 
kendskab, for det kan være med livet som indsats at spise de forkerte. Men en tur i det fri 
for at nyde svampenes mangfoldige former, er herlig, for ”Skoven er så underfuld”. 

Halfdan Rasmussen har bedt solsikken se væk, mens han var på mol efter pærer og 
melodien om denne blomst er vist ukendt for Sangerlauget, men vi prøvede ”Solsikke”. 

Efterfølgende sang vi ”Sensommervise”. Første halvdel af aftenen blev sluttet med en 
svær, sjov, lystig vise af Børge og Arvid Müller med musik af Kai Normann Andersen og 
hvem kan ikke se Lone Hertz for sig, synge ”Undskyld hr., må jeg byde Dem et kirsebær”. 
Så gik det mod kaffepausen. 
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Ønskekoncerten indeholdt lutter gode sange. I hurtig rækkefølge: ”Nu falmer skoven”, 
”Visen om de atten svaner”, ”De nære ting”, ”En enkel sang om frihed”, ”Livstræet”, ”Vi vil 
plante et træ”, ”Jeg fandt en sang på vejen”, ”Nattergalen kender du den”, ”Vennesangen” 
og meget apropos ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. 

Laugsmester takke pianist og fløjtenist for et anderledes akkompagnement og deres 
mange små sjove indslag om deres daglige liv på ”gården” i Hamme Bakker. Vi sluttede af 
med ”Et stilfærdigt farvel”. 

Vi har plads til flere sangglade mennesker og man behøver ikke være gildebror for at være 
med. 
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Medlemsrapport. 

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 
Pr. 23.10.2017 

 
Adresseændring: 

1. gilde 
Peter Jensen 

Sundby Brygge 9, 2. tv. 
9400 Nørresundby 

 
6. gilde 

Bente og Jørgen Orlien 
Gartnervej 74A 

9200 Aalborg SV 
 

9. gilde  
Inger Jensen 

Sundby Brygge 9, 2. tv. 
9400 Nørresundby 

 
Jette Hummel Heidemann 
Sundby Brygge 11, 3. mf. 

9400 Nørresundby 
 
 

 
 
 
 
 

11. gilde 
Henny Brandt 

Himmerlandshave 1, 38 
9541 Suldrup 

 
Tlf. nr. ændring: 

1. gilde 
Peter Jensen 

                   Tlf. 2167 0098 
                 Fastnettlf. udgået 

 
9. gilde 

                Inger Jensen 
               Tlf. 2167 0098 

                 Fastnettlf. udgået 
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Fødselsdage i november: 
 

Dato:               Gilde: 
03.  Signe Vinther Nygaard           6.     
06.  Søren Boelsmand   8. 
07.  Hanne Lundgren  6. 
07.  Birthe Nielsen  12. 
10.  Finn Christensen  6. 
11.  Claus Meyer, 75 år   8. 
13.  Niels Erik Franck  8. 
17.  Søren Egholm Sørensen,70 år 8. 
18.  Lars Peder Roost, 70 år  7. 
18.  Kaj Palsgaard Andersen,75 år 8. 
20.  Kamma Jensen  9. 
24.  Rita Lykke Ekstrand  12. 
25.  Hanne Dam, 75 år  2. 
26.  Margit Kammer  6. 
28.  Margit Kjær Nielsen  10. 
28. Reinhardt Rasmussen   
30.  Aage Schmidt Pedersen,90 år  10. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer i november: 
 
Dato:                                         Gilde: 
01. Gildehal 11. 
02. Distriktsgildehal – 
                             Hasseris Kirkes Krypt 
05. Indsamling til Dansk Flygtninge Hjælp 
06. Gilderådsmøde 10. 
07. Gildemøde 6. 
08. Sangerlauget 
08. Gildemøde,Besøg på ”Kunsten” 2. 
09. Gildemøde 8. 
13. Gildehal 9. 
14. Gildemøde 5. 
15. Gildehal 1. 
16. Gildehal                       Fjerritslevgildet 
16. Stadsgilderådsmøde SGL 
20. Gildehal                                     7. 
21. Kulturlauget - ROCKWOOL 
21. Gildemøde 12. 
23. Gildemøde 2. 
24. Gildemøde 10. 
25. Julemarked i Klosteret 11. 
30. Fredslyset, Honørkajen 
30. Sangaften 
 
 

 

 
 

12.11. 
Elsa B. Simonsen, 9. Gilde 

25 års jubilæum 
16.11. 

Mona Asp, 2. Gilde 
25 års jubilæum 

21.11. 
Johannes Wandsted, 7. Gilde 

50 års jubilæum 

 
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, 
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 
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. 8, december/januar 2017/2018 

 
 

Tirsdag, den 28. november 
 

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


Blytækkervej 7 · 9000 Aalborg · www.budolfi-grafisk.dk

prepress  l  offset  l  bogtryk  l  digital farveprint og -kopi

tlf. 98 16 90 22 l info@budolfi-grafisk.dk

Budolfi Grafisk

Skrågade 5, 9400 Nørresundby · Tlf. 9817 2837 · www.slagterole.dk

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



Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup • Telefon 98 31 40 36

www.slagteren-kokken.dk
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www.slagteren-kokken.dk

Når man har hjertet med i produktionen

Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup • Telefon 98 31 40 36

www.slagteren-kokken.dk

Når man har hjertet med i produktionen
Nøvlingvej 21, 9260 Gistrup • Telefon 98 31 40 36

www.slagteren-kokken.dk

Når man har hjertet med i produktionen

UGGERLY INSTALLATION A/S · Assensvej 5 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 98 13 88 88

Garant aalborG
Gardin Eriksen Tlf. 98 79 11 22 
Senge Eksperten Tlf. 98 18 27 00 

www.garant.nu

tæppe Eksperten Tlf. 98 18 58 33
Hobrovej 347 · 9200 Aalborg SV

tæppEr – træGulvE – klinkEr – linolEum – vinyl – GardinEr – SEnGE



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

Aalborg Ny Begravelsesforretning
Håndværkervej 11 - 9000 Aalborg - www.aanb.dk

Danmarksgade 5A
9000 Aalborg
www.aanb.dk

7211 8155
Svarer hele døgnet

Når kun det bedste
er godt nok

Kommer overalt - uden
ekstra omkostninger

“Min sidste vilje”
tilsendes gratis

Aalborg Ny
Begravelsesforretning

BEGRAVELSE
FRA 7.990,-

Inkluderet i prisen er honorar,
kiste, sengelinned, kistepynt
(årstidens blomster) samt 1

rustvognskørsel indtil 15 km.

BEMÆRKNY ADRESSE 

- Når kun det bedste er godt nok
Kommer overalt - uden ekstra omkostninger

”Min Sidste Vilje” tilsendes gratis

7211 8155
Svarer hele døgnet

Signe NygaardJesper Vandtved Jette Nielsen 


