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Gildeposten

Nr. 6 oktober 2018 71. årgang



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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Vi er der – for dem som har mistet alt. 
Dette er Dansk Flygtningehjælps motto for landsindsamlingen 2018. 

Og igen i år er jeg sikker på, at vi i Sct. Georgsgilderne helt kan 
tilslutte os dette.Der er brug for hver en krone, vi kan samle ind. 
 
De penge der samles ind søndag den 4. november, vil gå til de 
steder i nærområderne, hvor der er så stærkt brug for hjælp. 

 

Syrien, hvor krigen raser på 8. år. 
I den syriske provins Idlib er mere end 1 million børns liv på spil, idet et afgørende slag 
her, er under opsejling. Mange familier er flygtet hertil, fra bombardementer af deres 
landsbyer. Basal nødhjælp er påkrævet. 

Yemen. 
Der foregår intense kampe i gaderne, og mennesker bliver drevet på flugt. Mere end 3 
millioner er internt fordrevet, og her hjælper Dansk Flygtningehjælp med medicin, mad, og 
rent drikkevand. 

Cox`s Bazar i Bangladesh. 
Hertil er flygtet næsten 1 million Rohingyaer, der er blevet tvunget til at forlade deres hjem 
i Myanmar ved en, iflg FN regulær etnisk udrensning. Også her er der stort behov for 
generel nødhjælp. 
Disse eksempler, er kun få, af de mange steder i verdens brændpunkter, hvor Dansk 
Flygtningehjælp arbejder. 

Det er derfor vigtigt, at også vi i Sct. Georgsgilderne, slutter op om landsindsamlingen den 
4. november. 

Man kan enten melde sig til en let rute, en dele-rute, eller en ”stand-rute” ved et af 
supermarkederne. 

Man kan også melde sig til et par timers arbejde i Gildeborgen, med servicering af de 
mange indsamlere. Der er brug for: Opsprættere, hjælp i køkken, kælder, og cafe. 

I år har man desuden valgt at” præmiere” indsamlerne, ved at følgende sponsorer giver: 

Mofibo : 2 måneders gratis brug af lyd- og e- bøger. 
Flipp:  2 måneders gratis adgang til en lang række magasiner via en app. 
Stena Line: gavekort til en tur Frederikshavn - Oslo. 

Sæt kryds i kalenderen den 4. november, så vi kan få besøgt langt de fleste af 
de 93.300 husstande, som bor på de 617 ruter, som vi betjener fra Gildeborgen og 
Fynsgadecentret. 
 

Med venlig gildehilsen 
Betty Kjærsgaard 
Kommunekoordinator for Dansk Flygtningehjælp.  
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Aalborg Distriktsgilde 
 

afholder 

Distriktsgildehal  
med ridderoptagelse 

 

Onsdag d. 31. oktober 2018 kl. 19.00 

i 

Hasseris Kirkes Krypt 

Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 

Med optagelse af 

Lis Ovesen 

11. Sct. Georgs Gilde, Aalborg 

Tilmelding til både distriktsgildehal og den 
efterfølgende sammenkomst til 

SGK Lis Andersen 

tlf. 40 86 24 46 

e-mail: lunen1945@gmail.com 

Senest onsdag d. 24. oktober 2018 
Menu ca. kr. 120,- 

Drikkevarer til rimelige priser. 
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Nyt fra Gilderne 

 

6. Gildes tur ”Mariagerfjord rundt”. 
 
Tirsdag den 18. og onsdag den 19. september var 6. gilde på tur – Mariagerfjord rundt. 
20 gildebrødre og 5 ægtefæller/ledsagere mødtes ved BRAMSLEV BAKKER kl. 10.00, 
hvor vi spiste ”morgenmad” Vi var begunstiget af godt vejr. Marianne gav en morgenbitter i 
anledning af sin fødselsdag, og vi kvitterede med at synge Benny Andersen/Elisabeth 
Ehmers fødselsdagsang ”Se, hvilken fødselar …” Herefter kørte vi ad Laaenhusvej, som 
førte os langs nordsiden af Mariager Fjord til Stinesminde - et lille fiskerleje med et 
minimuseum, som fortæller lidt om stedets historie. Undervejs hertil er der nogle 
fantastiske udsigtspunkter – kan anbefales. Næste stop var HOHØJ som ligger ca. 2 km. 
nord for Mariager. Hohøj, der er fredet, er ikke kun Danmarks største bronzealdergrav (ca. 
1400 f.Kr.) men også Skandinaviens. Den har en egen højde på 12 meter og en diameter 
på 72 meter og en højde over havet på 110 meter. Det var her der den 6. juli 1919 blev 
holdt et folkemøde, hvor 6.000 mennesker var samlet med digteren og forfatteren Jeppe 
Aakjær som hovedtaler. Vi forsatte til Mariager Klosterkirke – i dag sognekirke for Mariager 
by. Klosterkirken er i dag en rest af det middelalderlige Birgittinerkloster, som regnes stiftet 
1446. Til klosteret var der tilknyttet både nonner og munke. Som Klosterkirken fremstår i 
dag, er det dog en beskeden bygning sammenlignet med den oprindelige udformning. Vi 
fortsatte få 400 meter op til Rosenhaven, hvor vi spiste vor medbragte frokost. Kl. 15.00 
kunne vi foretage vor indkvartering på Hotel Amerika, hvor eftermiddagskaffe/te med 
kringle ventede os. Ventetiden indtil vor middag kl. 19.00 brugte nogle af deltagerne til at 
gå en tur i skoven og langs med fjorden. Middagen, som af hotellet blev benævnt 3-retters 
sæson menu inkl. vinmenu var - uden overdrivelse - en kulinarisk nydelse. Da den var nydt 
var der underholdning af hver af gildes 4 grupper til stor morskab for alle. Det blev sent, 
inden vi sagde godnat til hinanden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgenmad Bramslev Bakker     
     Frokost Rosenhaven 
Efter morgenbuffeten onsdag besøgte vi Julemærkehjemmet. Her blev vi modtaget af 
forstander Lise Claësson, som meget engageret gav os et indblik i Julemærkehjemmets 
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arbejde. Gennem et ophold på ti uger kan hjemmet give børn med trivselsproblemer i 
alderen 7 til 14 år så meget selvtillid og selvværd, at de kan vende tilbage til en fornyet 
tilværelse. Vi blev delt op i fem hold, hvor to børn for hvert hold viste os rundt på 
Julemærkehjemmet og fortalte om deres hverdag. Som en ægtefælle til en gildebror 
bagefter har udtrykt det ”Et besøg, som nok fik følelserne frem i mange af os. Hvor var 
eleverne positive i deres fremtræden, på trods af, at vanskeligheder i hjem og skole har 
været årsag til deres ti-ugers ophold på Julemærkehjemmet.” Vi kvitterede med en 
donation. Efter en – for mange af os – følelsesladet oplevelse kørte vi til Den Italienske 
Have, hvor vi blev mødt af den storsmilende 89-årige herre Benny Knudsen, der var 
ulastelig klædt i lys habit, hvid skjorte og slips. Han gav os en levende fremstilling af sit 
livsværk – at samle på antikke møbler og effekter m.v., som hele stuehuset med stueetage 
og 1. sal var fyldt med samt haven der var fyldt med forskellige figurer og mange 
forskellige blomster og buske. Vi spiste vores frokost – 2 frikadeller med kartoffelsalat og 
brieost med druer – i hans ”lade”. Herefter tog vi afsked med hinanden og kørte nordpå 
efter en begivenhedsrig tur MARIAGERFJORD RUNDT.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den Italienske Have 

 
Bente og Jørgen Orlien 
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6. Gilde 
 
Onsdag den 26, september havde vi gildemøde, hvor vi havde inviteret Jeanette Dam 
Kaastrup - der er daglig leder af REDEN i Aalborg - til at fortælle om organisationens 
arbejde herunder det gratis og anonyme tilbud, der ydes kvinder og mænd, der sælger 
seksuelle ydelser for penge, husly, materielle goder og andet – eksempelvis via 
sugardating, escort, privat/diskret og bordelvirksomhed.  Til at varetage den brede vifte af 
organisationens arbejde/tilbud er der i dag ansat 2 socialrådgivere, 2 psykologer/ 
konsulenter, 1 thailandsk kulturmedarbejder, 1 østeuropæisk kulturmedarbejder, 1 
praktikant. Af frivillige medarbejdere er der 1 advokat, 1 fysioterapeut, 10 læger og 10 
omsorgsmedarbejdere. REDEN er fuldt afhængig af de frivilliges arbejde for at 
organisationen kan fungere. Midler til at drive REDEN kommer dels fra det offentlige dels 
gennem donationer. REDEN er NGO og er en del af KFUK´s sociale arbejde. NGO står for 
non-governmental organization. som er en engelsk betegnelse for organisationer, som 
ikke direkte styres af staten, for eksempel velgørenheds-, menneskerettigheds- og 
miljøorganisationer - dansk. "ikke-statslig organisation". Gennem rådgivningstilbud som fx 
personlig samtale via mail eller telefon har man inden for det sidste år hjulpet omkring 200 
ud af deres ”misbrug”. Endvidere har man skabt et socialt frirum ”CAFE EDEL, hvor 
ligestillede kan mødes I caféen, hvor der kan nydes kaffe og te samt lidt godt til ganen. I 
caféens åbningstid er der desuden altid mulighed for anonym rådgivning med en af 
REDENS medarbejdere samt mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter som 
akvarelmaling, strik, brætspil og lignende samt SVANEGRUPPEN, hvor man gennem 
gruppeterapi af 2½ times varighed prøver at opbygge et selvværd  Jeanette fik overrakt en 
donation til REDEN på kr. 2.500. Vi havde besøg af Lisbeth og Jørn Andersen, tidligere 
gildebrødre i Silkeborg, som søger et ståsted ved at besøge forskellige gilder i Aalborg. 
Endvidere var Henrik Larsen på besøg for at sælge ANDele samt reklamere for andespillet 
i Gildeborgen torsdag den.25. oktober Alt i alt en god aften i 6. gilde. Vort næste møde er 
gildehal den 29. oktober. 
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8. Gilde 

Velkommen - eller Tikilluarit, som det hedder på grønlandsk, lød det til 17 friske og 
forventningsfulde gildebrødre fra 8. gilde, som var 
samlet mandag den 10. september på Gildeborgen til 
vores efterårsgildemøde. 3. gruppe var arrangør og 
vores udsendte, Jesper Hansen, var nylig 
hjemkommet fra et flere måneders ophold i Sisimiut i 
Grønland. 
Men inden Jespers foredrag nød vi en udsøgt 2 
retters menu kreeret af en af 3. gruppes gourmander, 
Carl Fryland. Vi 
blev rigtig 

godt hjulpet med servering og anretning af Yrsa 
Jacobsen og Kirsten Hansen fra det altid 
hjælpsomme 9. gilde.  

Efter maden stod det på en spændende fortælling 
tilsat smukke billeder fra Jespers tur til Grønlands 
næststørste by, Sisimiut, som ligger langt mod 
nord ved polarcirklen.  
Indtryk som fantastisk nordlys, rigt dyreliv og det Grønlandske Arctic Circle Race, et tre 
dage og 160 kilometer langt adventure langrendsløb (verdens hårdeste skiløb), som 
Jesper var tilknyttet som chef-fotograf, blev 
levendegjort for os med smukke billeder.  
Det meste af Jespers ophold foregik i under 25 

graders kulde. 
Hvor vi i Danmark 
havde smuk 
forsommer vejr 
med omkring 25 
graders varme. 
Foredraget sluttede med, at Jesper – på opfordring – 
tilberedte grønlandsk kaffe (en forbedret udgave af irsk 

kaffe) med efterfølgende smagsprøve.  
Endnu et spændende 3. gruppe-arrangement. 
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7. og 12. Gilde 

Den 20. september holdt 12 g og 7g fælles gildemøde med spisning, en vældig hyggelig 
oplevelse omkring bordfællesskabet. Det bedste var dog 
foredraget fra ”Flemming Sloth Andersen”. Tidligere 
kriminalassistent som fortalte om sine oplevelser gennem et 
spændende liv og opvækst til et krævende arbejde i politiets 
tjeneste, der endte med et PTSD, som han har lært at leve 
med. Et foredrag som varmt kan anbefales. 

 

 

 

 

 

9. Gilde 

Mandag den 20. august var 14 friske 
piger fra 9. gilde på dejlig sommertur i flot 
solskinsvejr med bus. Undervejs fik vi 
kaffe og morgenbrød samt En enkelt. Der 
blev sunget fra omdelt sangblad og 
snakken gik livligt. 

Første stop var den Italienske have, hvor 
også privaten blev vist frem. Der var 
rundvisning på 1. sal og i stueplan og 
overalt var der møbleret med enorme 
store møbler, flere med bladguld på og alle fra det sydlige Europa, men købt i danske 

auktionshuse. Kæmpe porcelænsfigurer og opsatser stod på alle kommoder og sofaborde 
og i loftet var der gamle prismelysekroner. 
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Haven var anlagt i italiensk stil med store rododendronbede med italienske figurer og en 
sø med kunstige svaner.  

Vores frokost var dejlig buffet 
medbragt af den arrangerende 
gruppe og blev indtaget i spisestuen 
”Haven” i en af længerne. 

Næste stop var Mariager Kirke, en 
utrolig flot og enkel kirke. Da Jytta er 
fra Mariager kunne hun fortælle om 
kirken og flere anekdoter fra byens 
borgerskab. I det flotte vejr 

spadserede vi til det smukke gamle torv, nogle shoppede lidt og derefter sluttede vi af med 
kaffe og kringle på Postgården. 
En dejlig dag var til ende. Tak til 2. gruppe for et flot arrangement.   
Næste arrangement i 9. gilde er november gildehal den 12. november 2018.  

 

10. Gilde 

 

Hvordan er det at arbejde på en sikret institution?  
Det fortalte leder af Den Sikrede Institution Kompasset Tina Marie Larsen om på 
gildemødet den 19. september. 
Kompasset er en sikret døgninstitution for børn og unge, der åbnede 1. september 2012. 
I Danmark er der 8 sikrede institutioner, med plads til i alt 100 beboere.  
Målgruppen er børn og unge, der ofte har meget alvorlige sociale, personlige og evt. 
psykiatriske problemstillinger. 

 

Før åbningen af institutionen i Brønderslev var der blandt beboerne i nærområdet 
bekymring for om beboerne ville give problemer. Disse bekymringer er gjort helt til 
skamme. Der har ingen problemer været med beboerne på institutionen.  

Institutionen har et personale på 31, som består af socialpædagoger, undervisere og 
andet personale. 
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Tina Marie Larsen fortalte om hvordan hverdagen var for beboerne, en blanding af 
aktiviteter og obligatorisk undervisning. Billederne fra institutionen viste en lys og venlig 
institutionen, som ligger dejlige omgivelser. 

Det var et meget spændende foredrag. Tina Marie Larsen gav os et indblik i en verden, 
der for de fleste af os var helt ukendt. 

 
 
 
 

Sangerlauget - Laugsting  
Onsdag den 5.9.2018 

 

Den nye sæson i Sangerlauget startede som vanligt med det 
årlige Laugsting. 

Inden vi gik til Laugstinget sang vi "Det er musik, der skal der til" og månedens sang. 
Laugsmester Margrethe Hansen oplyste i sin beretning om det forgangne års 
arrangementer og fremtiden for Sangerlauget. Vi er nu 32 medlemmer - og der er plads til 
endnu flere.  
Laugsskatmester Grethe Thuen fremlagde regnskabet, som blev godkendt og kontingent 
fastholdes som det nuværende 150 kr. pr. år. 
Laugsledelsen blev genvalgt: 
Laugsmester Margrethe Hansen, Laugsskatmester Grethe Thuen, Laugsskriver Anna-
Marie Pedersen. 
Næste Sangerlaug den 3.10.18, hvor der er indspilning af "Aalborgs  Kolonnesang" på 
opfordring af Per Sander. 
I januar 2019 bliver der som tidligere et åbent arrangement for alle gildebrødre. 

Efter kaffepausen var der ønskekoncert, og en af sangene, var med melodien til 
"Kolonnesangen" 
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11. Gilde. 
 
Tirsdag den 11. september mødtes 21 
gildesøstre til septembergildehal. 
 
Gildemester Hanne Thusgaard fortalte 
om sin sommerrundrejse i Europa, hvor 
hun besøgte Tyskland, Frankrig, Holland 
og Spanien. 
 

 
Rhinen 
 

 
Den ny triumfbue i Paris – tegnet af den 
danske arkitekt von Spreckelsen 1962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Normandiet - amerikansk kirkegård ved 
Omaha Beach 
 
 

 
Amsterdam 
 

 
Madrid - kongeslottet 
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San Lortenzo - El escorial munke- og 
kongeslot – bygget i 1500 tallet. Alle 
spanske konger og dronninger er stedt til 
hvile her i monarkernes mausoleum. 
 

 
Valle de Los Caidos – de faldnes dal – 
basilikaen de la Santa Cruz som er 
hugget ind i klippen, og hvor Franco er 
begravet. 
 
 
Efter denne rundrejse mindedes Hanne, 
at det i dag den 11. september var 17 år 
siden, USA blev ramt af det største 
terrorangreb, hvor tvillingetårnene i World 
Trade Centret i New York blev angrebet 
af 2 kaprede fly. Et tredje kapret fly 
styrede ind i Pentagon bygningen i 
Washington og et fjerde kapret fly, som 
passagerne forsøgte at overtage 
kontrollen med, styrtede ned på en mark i 
Pensylvania. 
 
Knap 3000 mistede livet. 
 
På tiårsdagen for angrebet på World 
Trade Centret, åbnedes Memorial Park 
og Museum i New York. 
 

Parken er placeret der, hvor World Trade 
Centret stod. Den består af en park med 
2 bassiner, der symboliserer de 2 tårne, 
og en museumspavillon med en 
permanent udstilling af genstande, fotos 
og videoer fra og om den tragiske 
begivenhed. Rundt om de 2 memorial 
pools er navnene på de 3000, der 
mestede livet, indgraveret i bronzeplader. 
 

 
 
Allis Bartolin hold 5 min Sct Georg. Allis 
fortalte om sine rejser og sin kærlighed til 
byen New York. 
 
I eftergildehallen hyggede vi os med  
sange, et par historier og lækker mad fra 
Vandrehjemmet. 
 
Næste arrangement er oktobermødet 
onsdag den 10. oktober 2018 kl 18 i 
Gildeborgen. Aftenens emne er Livet med 
demens. 
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12. Gilde 

Høstgildehal den 25. september. 

En god begyndelse på efterårets anledninger, og glæden over en fantastisk sommer med 
over 70 dage med sol og varme, mødtes vi igen med gildebrødre og gæster, til en dejlig 
aften, med hygge og god mad. 

Anna-Marie bød velkommen til en ny sæson, holdt en god Gildemestertale om et emne som er 
oppe i disse tider, nemlig vores måder at kommunikere på /manglende måde. 

Digitale verden som på nogle områder har gjort vores verden nemmere, men også  har 
nogle dårlige sider, såsom fravær  af  sociale relationer. Det er bekvemt og hurtigt at sende 
SMS’er, og det bliver sværere at fortælle andre om komplicerede ting, når vi vænner os til 
bare at sende en tekst besked. En samtale kan være svær, at være uenig kan være svært, 
vi trækker os tilbage og kommunikerer på afstand, bekvemt men skræmmende overfladisk. 
Det er måske dette jeg har imod ved bekvemmeligheder. Der er selvfølgelig også goder, 
såsom SKYPE og andre teknologiske måder at nå hinanden på trods store afstande, i en 
tid hvor breve er lang tid undervejs. 

Apropos breve. 

Det er jo sådant i dag at den personlige håndskrift ikke læres i skolerne. Det er beklageligt at 
evnen til at skrive og læse håndskrift bliver tilsidesat, fordi der er maskiner tilstede. 

Allerede i 1. Klasse får mange børn stukket en Ipad i hånden, og fokus på håndskrift er 
droslet ned. Man taber fordybelsesprocessen, hvor man tænker en tanke og får den ned på 
papiret. Det der følger med et skrift-og talesprog er evnen til at udfolde tanker på et højere 
niveau, og en styrkelse af hukommelsen. 

Mange tager eksempelvis noter i hånden, fordi man ved at så husker man det bedre. For 
det at skrive i hånden er så motorisk udfordrende, at det opruster os  

Tankemæssigt. 

Jeg er ikke negativ over for teknologien – bruger den selv. Det er nemt og bekvemt at kunne 
konnekte på et splitsekund - og få svar lige så hurtigt, - men jeg synes, det er ærgerligt, 
hvis evnen, til at udtrykke sig på skrift, går tabt for de Kommende generationer. 
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5 min. Sct. Georg ved Rita Ekstrand. ”RITA´s HISTORIE” 

”Mor – hvad var jeg blevet til hvis ikke du havde mødt far”  

Ja sådant spurgte min datter mig for ca.45 år siden. Ja hvad var jeg blevet til ,hvis ikke en 
Molbo  og en Furbo havde mødt hinanden i Grenå , hvor far tog sætter skipper eksamen  
og mormor  og morfar ejede vogterhuset på havnen og drev  restaurant og lejede værelser 
ud til eleverne på sætter skipper skolen!  Mor sprang fra sygeplejeuddannelsen for at sejle 
med far, hun sejlede med indtil de begge gik i land i august 1945. Mor for at føde mig – far 
for at læse til Styrmand og Skibsfører i Svendborg, jeg var i 2år søfartsskolens 
kæledække! 

I 1947 var vi klar til at gå ombord alle tre sammen, (gik far ned skulle vi være sammen). 
Det var lige ved og næsten. ”Skjold” som vores 3 mastede skonnert hed fik skruen i en 
kæde fra en mine, men vi var heldige. Indtil 1952, havde vi ikke adr: på landjorden. Men 
der var ingen vej udenom mor, min lillesøster og jeg måtte gå i land. Det var en 
omvæltning at bo i lejlighed på 2.sal i Nørresundby den gyngede og kom ingen vegne. Der 
blev jul ,så lød det 1000 gange ”kommer far hjem til jul?” 

Der var heldigvis ikke skolepligt, så omkring Påske og til oktober tog vi alle med far og jeg 
var de eneste der var søstærke, så jeg blev undervist i styrehuset. 

Vi hentede træ i Finmark, og sejlede det til Frankrig, her skulle alle have deres hyre 
udbetalt, ”Hvad overskud har vi så”-spurgte far, sådanne opgaver fik jeg altid, derfor endte 
jeg nok i en bank. Sommeren 1958 havde vi et feriebarn med ude og sejle, han gik rundt 
med hvid kasket(troede han var kaptajn) samlede på RICH mærker, vi børn var lidt bange 
for ham, jeg husker ikke, at jeg var en uvoren unge, men pokker tog ved mig . Jeg sneg 
mig til at prikke hul i pakkerne 

Og pillede alle Rich mærkerne ud. Som straf kom jeg i kabyssen resten af sejladsen. Mor 
var gravid og havde 3 mere Olly var kun 1 år, alle skulle jo have mad  , så vi gik i land, min 
far roste mig og gav mig en ny cykel som hyre ! 

Den 25. september 1958 (i dag for 60 år siden) fik far de længe ønskede søn efter 4 tøser. 
Den samme dag var far ved læge, og fik at vide at han ikke kunne overleve, hans nyre og 
binyre havde taget skade, af turen om vinteren. Det blev til flere ture med (enlig mor med 5 
børn fra 13-0 år) Jens Bang til København, for at besøge far på RIGET. Familien flyttede til 
FUR i 1961, far ville hjem for at dø. Jeg fulgte efter i 1962, da jeg var færdig med skolen, 
for at passe de små, i 1963 døde far 42 år gammel. Jeg blev på FUR for at være hos mor 
og de små og arbejdede på centralen i 13 måneder, mødte ” Den Tavse Dansker”. 
Flyttede til Aalborg kom i lære - men han fulgte efter (Herluf) 

Så ringen blev sluttet ”Molboen blev gift en Furbo”- Derfor er jeg som jeg er!!! 
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De historiske Samlinger – Gildeborgen - Aalborg 

Det er i år 60 år siden, at initiativet til De historiske Samlinger skete nemlig 
Sct. Georgs Dag den 24. april 1958, da Erik B.(oas) Pflug på vegne af 7. 
Sct. Georgs Gilde i Aalborgs hjælpelaug overrakte daværende 

stadsgildemester Allan Videbæk Nielsen 10 bind af vort medlemsblad SCT. GEORG, 
smukt indbundet i shirting med ryg af brunt læder og guldtryk. Uden hjælpelaugets og Erik 
B. Pflugs initiativ, entusiasme, engagement og virkelyst og stadsgildets overtagelse af det 
økonomiske ansvar er det ganske givet, at De historiske Samlinger ikke i dag ville havde 
haft en så omfattende spejder- og gildelitteratur og så mange forskellige genstande af 
spejder- og gildemæssig karakter – en samling, som er enestående, såvel her i landet som 
i udlandet – noget som der bør værnes om.I dag omfatter bogsamlingen mere end 1900 
bøger med langt over 250.000 sider læsestof – herunder samtlige årgange af 
medlemsbladet SCT: GEORG, ledelsesbladet BAALET og IMPULS og vort lokale 
medlemsblad GILDEPOSTEN. Endvidere spejderhåndbøger såvel ældre som yngre – 
bøger såvel skrevet af som handlende om Lord Robert Baden-Powell, 
spejderbevægelsens stifter. Mange af bøgerne er personlige gaver til Sct. Georgs Gilderne 
i Aalborg og er derfor forsynet med dedikation, hvilket gør dem særlig attraktive i 
samlingerne. På Aalborg-gildernes hjemmeside er der under overskriften ”De historiske 
Samlinger” en oversigt over de bøger, der findes i samlingerne. Samtlige bøger er forsynet 
med Aalborg-gilderne EX-LIBRIS, som kan ses i forbindelse med denne artikel. Det er 
tegnet i 1958 af daværende gildebror i 3. Sct Georgs Gilde i Aalborg, Birger Christensen. 
 
Foruden bogsamlingen har samlingerne et stemmearkiv – en omfattende samling af 
grammofonplader, spole- og kassettebånd, dvd’er samt film af spejder- og gildemæssig 
karakter. Af navne som findes i stemmearkivet kan nævnes Lady Olave og Lord Robert 
Baden-Powell, Ove Holm, Jens Grane, Jens Hvass samt tidligere landsgildemestre. 
 
Af emner på film kan nævnes spejderløb, spejder- og gildeliv, herunder Sct. Georgs 
Gilderne i Aalborg 1941-1960 optaget og redigeret af afdøde Jess Jessen, 7. Sct. Georgs 
Gilde samt fx filmen ”Lord Robert Baden-Powells liv og virke” med engelsk tale og ”Festen 
i KB-hallen i anledning af Gildebevægelsens 25 års jubilæum”. 
 
Til De historiske Samlinger er også knyttet et arkiv, hvor der opbevares papirer af særlig 
bevaringsmæssig karakter, blandt andet skrivelser etc. fra Aalborg-gildernes start, men 
også papirer af særlig historisk interesse set på landsplan som fx medstifter af vor 
bevægelse Frode Heiberg-Jürgensens papirer fra Gildebevægelsen start i 1933 samt over 
200 manuskripter af taler holdt af tidligere landsgildemester 1958-1965 Kai Korup og 
endvidere papirer/korrespondance fra Bloddonorkorpsets stifter, Tage Carstensen 
herunder den sølvulv han modtog i 1920. 
 
Endvidere indeholder arkivet, materiale/arkivalier indleveret af stadsgildet og de enkelte 
gilder under Aalborg distrikts- og stadsgilde. 
 



19 
 

Udover den nævnte bogsamling og stemmearkiv – som der findes en fortegnelse over – er 
der i Gildeborgen opbevaret genstande og effekter, som på den ene eller anden måde har 
tilknytning til Sct. Georgs Gilderne i Aalborgs liv og virke – og derved fortæller 
gildehistorie. Det er malerier, billeder, Sct. Georgs motiver, platter, gildemester- kansler- 
skatmesterkæder, tørklæderinge etc., som blev anvendt gennem Gildebevægelsens første 
tid samt en samling af gildetegn, som er anvendt gennem tiden.  
 
Særlig skal bemærkes den totempæl som Richardt Raetzel fik overrakt ved Nørrejyske 
Divisions turnering den 6. august 1944, kort tid før han blev myrdet af tyske håndlangere. 
Busten af Lord Robert Baden-Powell, som er skænket af 7. Sct. Georgs Gilde i Aalborg i 
anledning af Gildeborgens 25 års jubilæum onsdag den 21. januar 1981 og relieffet af 
Lady Olave Baden-Powell, som er skænket af de tre ”pigegilder” i anledning af Aalborg-
gildernes 50 års jubilæum lørdag den 22. juni 1985. 
 
Siden 1983 har De historiske Samlinger været tilknyttet Sammenslutningen af Danske 
Spejdermuseer, som hvert år i september mødes for gennem gensidig rådgivning, 
information og inspiration i spørgsmål af fælles interesse at støtte hinanden i udbygning og 
udbredelse af kendskabet til spejder- og gildebevægelsen. 
 
Gennem årene er der i vort lokale medlemsblad GILDEPOSTEN blevet skrevet om 
nyerhvervelser og nævnt navne på de mange, som med deres gaver har været med til at 
skabe denne helt specielle samling af spejder- og gildemæssig karakter. Ligeledes har 
GILDEPOSTEN været brugt, når ting skulle eftersøges for at udfylde et historisk hul, eller 
når den historiske baggrund for andre ting skulle opklares. Uden GILDEPOSTEN og uden 
de mange gildebrødres medleven og interesse var det resultat, som er nået i dag – aldrig 
nået. 
 
De historiske Samlingers indhold er i dag ved at blive digitaliseret, så det skulle blive 
nemmere i fremtiden at finde frem til en bestemt genstand eller effekt. 
 
Samlingerne befinder sig såvel i Aalborg–gildernes hus ”Gildeborgen” Rafns Allé 1 som i 
et fjernarkiv i 3 pæne store rum i kælderen i ejendommen Skelagergården. (117 – indgang 
i gavlen). 
De historiske Samlinger er ikke et ”åbent” museum, men alle som ønsker mere kendskab 
til, hvad samlingerne indeholder, kan henvende sig til en af nedenstående, og træffe 
nærmere aftale om besøg – hvad med fx at afholde et gildemøde med emnet: De 

historiske Samlinger. 
 
Jørgen Orlien, 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg. Tlf. 98 18 13 67 
Jørn Anthon Poulsen, 10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg. Mobil 40 96 47 10 
 
På De historiske Samlingers vegne Jørgen Orlien 
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Medlemsrapport. 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. 

Pr.  30.09.2018 
 
 

Genoptagelse: 
10. gilde 

Camilla Smalby 
Hanebjælken 27 
9380 Vestbjerg 

Mob. 2293 7240 
e-mail: camilla@smalby.dk 

Født 18.04.1973 
Optaget 22.08.2018 

 
Væbneroptagelse: 

10. gilde 
Susanne Lindemann Danielsen 

Optaget 13.06.2018 
 

Dødsfald 
8. gilde 

Jens Olaf Moosdorf 
18.09.2018 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:camilla@smalby.dk
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Fødselsdage i oktober: 
 
Dato:               Gilde: 
 
02.  Gerhard Posselt   6. 
05.  Birte Haller Nordentoft    11. 
06.  Anne-Mette Jensen  2.  
07.  Jette Nielsen                        12. 
11.  Dorte Jacobsen  11. 
12.  Else-Marie Brix Holmsberg  6. 
12.  Nete Vejby Thomsen            11. 
13.  Carl E. Heidemann,                1. 
16.  Ole Max Müller         5. 
16.  Finn Bramsen, 65 år                   1. 
19.  Anne-Lise Østergaard,               9. 
22.  Allan Thrysøe-Thomsen       12. 
24.  Annette Schou Christensen      12. 
29. Jens-Wilfred Christensen    8. 
29. Jytta Møller Graae, 75 år             9. 
31. Grethe Thuen                       11.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer i oktober: 
 

Dato:                                     Gilde: 
 
02.    Kulturlauget 
03.              Sangerlauget 
6.-7 Gilde week-end  1. 
08. Gildehal                                   8. 
09. Gilderådsmøde  10. 
10. Gildemøde                             11. 
11. Gildemøde                      1. 
11. Gildehal    Fjerritslevgildet 
23. Gildehal                                   2. 
24. Gildehal   5. 
25. Andespil                                  7. 
26. Fødselsdagsgildehal  12. 
29. Gildehal                                   6. 
30. Gildehal                                   7. 
31. Distriktsgildehal                          STG 
 

HUSK: 
Indbydelser til Gildernes kommende 
arrangementer kan ses på Aalborg 
Gildernes hjemmeside 
http://www.sct-georg-aalborg.dk/ 

 

 
 

Jubilæum 
 

14.10. Bo Essenbæk, 5. Gilde 
50 års jubilæum 

 
Til lykke til alle fødselarer 

og jubilaren 
 

http://www.sct-georg-aalborg.dk/
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Gildeposten udgives af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 
 
 

Stadsgildemester: 
Flemming Hansen, 

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

e-mail: flemming@hansen.li 
 

Stadsgildeskatmester: 
Klaus Cordes, 

Carl Klitgaardsvej 23, 2'tv, 
Nørresundby 

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

 
Stadsgildekansler: 

Lis Andersen, 
Dronningensgade 7,st. 

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

 
Distriktets Internationale Sekr. 

Pt. Ubesat. 
 

Distriktets Uddannelsessekretær 
Annie Sperling 

Kronosvej 89, 9210 Aalborg 
Tlf. 2929 7627 

e-mail: annie@sperlings.dk 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Redaktør: 
Janne Voss Hansen 
Fyrrebakken 40, 2. 

Aalborg.  
Tlf.: 5124 3784. 

e-mail:  
janne@vosshansen.dk 

 
 

Distriktets webmaster: 
Per Sander, Tingvej 50, 

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

sander@tdcadsl.dk 
 
 

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

 
Facebook: 

Gildebrødre i Aalborg 
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg 

 
Distribution af Gildeposten: 

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

e-mail: : lunen1945@gmail.com 
 

Annoncer: 
PR- og aktivitetsudvalget 

 
 

 

Deadline for Gildeposten,  
nr. 7, november 2018 

Mandag, den 29. oktober 2018 

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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