Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Gildeposten

Nr. 5

september 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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VILD MAD OG SVAMPETUR I HAMMER BAKKER

Dato: Lørdag den 15. september kl. 13-16
Mødested: Den primitive lejrplads i Hammer Bakker, indkørsel fra Gennem Bakkerne,
9310 Vodskov
Arrangører: Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom), Henning Christensen fra
Foreningen til Svampekundskabens Fremme i samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i
Aalborg
OBS: Husk svampekurv og lille kniv! Smagsprøver på svampesuppe!
På Aalborg Kommunes arealer i Hammer Bakker, er der netop nu gode chancer for at
finde både sunde og velsmagende spisesvampe. Vi afholder derfor i samarbejde med
Foreningen til Svampekundskabens Fremme i Aalborg en offentlig svampekontrol, hvor du
kan få dine egne selvsankede svampe kontrolleret og eventuelle giftige kasseret. Der
afholdes også en guidet indsamlingstur og efterfølgende vil vi i samarbejde med Sct.
Georgs Gilderne, afholde et kursus i bålmad om vilde svampe i wok og om kogning af
velsmagende svampesuppe. Få nye ideer og varme smagsprøver!
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Nyt fra gilderne

Sommerfest i Gildeborgens Have – 18. juni.
Der var rigtig god tilslutning til sommerfesten, som for første gang blev afholdt i
Gildeborgens Have.
Ca 70 gildebrødre/ledsagere var mødt op til sommerfesten.
Vi var inviteret til en hyggelig aften med festlige indslag, udfordringer, fællessang og
sommerstemning. Der var det hele.
For at gøre denne aften mulig havde flere gildebrødre lagt meget arbejde i planlægning,
rengøring, opsætning af telte m.v. Tusind tak til dem.
Til grilning af det medbragte kød havde festudvalget opsat 2 store griller. Indimellem sang
vi nogle dejlige sommersange.
Efter at den værste sult var stillet, blev 5 gildebrødre udvalgt til opførelse af en ”Opera af
Wagner”. Det var rigtig god underholdning. Aktørerne lagde megen sjæl i opførelsen.
Herefter var der ”fri leg” i haven med bl.a. ”det muntre køkken” og leg med kugler på snor.
Tak til festkomiteen for et stort arbejde, der gjorde denne aften mulig.
På gensyn næste år !!!
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Åben sommergildehal i Buderup Ødekirke
Efter en fantastisk dejlig sommer med mange gode lune
sommeraftener blev det igen “dansk normal” sommer.
Det var netop en sådan aften vi havde valgt til afholdelse af
gildehal i Buderup Ødekirke.
Lidt regn, men med lovning på rigtig meget regn senere på
aftenen.
Trods denne vejrudsigt var 42 gildebrødre mødt op til gildehal
i Ødekirken.
Det var en god gildehal - en start på en ny sæson efter gode
gildeoplevelser hen over sommeren bl.a. sommerfesten i juni i
Gildeborgen og Vesterhavsmarchen i juli. Sangene i
gildehallen blev ledsaget af musik af Else Øgendahl Schmidt
på harmonika.
Med den regnfulde aften i udsigt havde Stadsgildemesteren arrangeret det således, at vi
kunne komme i tørvejr til eftergildehallen i
Spillemandsmuseet i Rebild for at spise vores
medbragte mad.
Det blev en anderledes, men ikke mindre hyggelig
aften, med sang og musik på harmonika af Else
Øgendahl Schmidt og formanden for
Spillemandsmuseet, der også gav en kort
information om museet.
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5 gilde

Et andeledes gildemøde:
1. gruppe havde lavet en aftale med Helle
Essenbæk, om at
5. gilde en dag skulle have en kombineret
arbejds- og hyggedag på Rosenholt,
Rosenholtvej 2, 9330 Dronninglund for de
af gildets medlemmer med ledsagere, der
havde tid og lyst.
Tirsdag den 22. maj mødtes 7 gildebrødre
op på Rosenholt, desværre alle uden
ledsagere.
Vi startede dagen med kaffe og rundstykker.
Derefter gik vi i gang med noget forefaldende arbejde, som Rosenholt gerne ville have
udført, det drejede sig om at vaske og ny flagline på den store flagstang.
Maling af toiletbygningen på lejerpladsen
Til frokost spiste vi vores - hver især medbragte madkurv - og Bryggerlauget leverede øllet
Over middag kom der gang i buskryderen så krattet omkring huset kunne blive rydet.
Soklen ned til kælderen blev malet sort.
Der blev sat manglende glaslister på et par vinduer og gavlen højtrykspulet
Vi sluttede med at drikke eftermiddagskaffe, på terrassen i det gode vejr.
Alle syntes det havde været en dejlig dag, og det er helt sikkert ikke sidste gang vi laver et
sådant arrangement.
5. gildes mester

Nyt fra De historiske Samlinger
Fra Gunny Kongsted, 9. gilde, har vi modtaget følgende:
Gildetegnet som blev brugt mellem 1946 og 1955
Fellowship-platter:
• Campfire 1979, nr. 22
• Olympia Hall, London 1920, nr. 43
• Ermelunden, Denmark 1924, nr. 34
• Brownsea Island 1907, nr. 582
• Hiking 1980, i original æske
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6. Gilde
Friluftsgildehal torsdag den 21. juni
2018
6. gilde holdt denne aften
friluftsgildehal i Gildeborgens have.
Det var dansk sommervejr – køligt
med blæst, men ingen regn.
GM(vikar) Jørgen Orlien holdt en
spændende gildemestertale over
emnet ”Tid”, hvor han bl.a. kom ind
på, hvorledes vi mennesker opfatter
tid. F.eks. børn, – synes ventetiden til
en fødselsdag eller juleaften er
frygtelig lang. Men jo ældre vi bliver jo
hurtigere føles tiden at løbe.
Jørgen der har været vikar for Ingrid Standsbjerg i ½ år p.gr.a. hendes mand sygdom
sluttede gildehallen med at overrække gildmesterkæden og øksen tibage til GM Ingrid.
Bente Thomsen holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun fortalte - ud fra en artikel hun havde
læst, om en moster (uddannet tandlæge), som i sit lange liv havde rejst verden rundt, men
i sine sene år får sygdommen Alzheimer, og kommer på plejehjem. Men hvor er alle
vennerne blevet af? Det var en rørende fortælling.
Margit Kammer var bordleder i eftergildehallen, det var en stor aften med mange taler,
men det klarede hun flot med små morsomme citater ind imellem.
Vi havde to fødselarer, der skulle fejres - Inger Jespersen 75 år og Henning Klausen 85 år.
Flotte taler til dem begge og fine gaver, det var stort.
Derefter havde gruppelederne ordet for at berette om, hvad grupperne havde foretaget sig
i det forgangne år.
Helle orienterede om vores kommende gruppetur i september til Mariagerfjord rundt, det
glæder vi os meget til.
Og så blev spændingen udløst, de nye foldere med nye grupper blev uddelt.
Ind i mellem taler m.v. blev der sunget sange om den danske sommer fra gildesangbogen.
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 onsdag den 26. september 2018 til gildemøde.
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8. Gilde.
Mandag den 14. maj fejrede 8. Gilde sin fødselsdag som traditionen byder på dagen.
Denne gang var det en særlig fødselsdag. Nemlig 60 år.
17 gildebrødre og 9 indbudte gildemestre med
stadsgildemesteren i spidsen mødtes på gildeborgen på
en smuk majaften. Feststemte og festklædte til 60 års
jubilæums gildehal samt efterfølgende festmiddag.
Gildehallen stod selvklart i begivenhedens tegn.
Gildemester, Hugo Elmer bød de mange gæster og 8.
gildes brødre velkommen og brugte sin gildemester tale
på tilbageblik på 1958.
”Hvad var aktuelt i samfundet dengang. Hvilken musik
lyttede vi til. Hvad skete der i 1958 og hvordan løste vi
problemerne dengang. Nemlig ved samarbejde og sammenhold.
Han trak en parallel til hvordan sammenhold fungerer i 8. gilde m.v. - og om hvordan vi
hjælper hinanden i gildet”.
Kaj Palsgaard holdt 5 min. Sct. Georg og fortsatte tråden fra Gildemesterens tale.
”Sammenholdet og kammeratskabet er i højsæde og alle bidrager til, at de opgaver gildet
påtager sig, bliver løst.
Fra madlavning og grillstegning af pattegris for spejderne, post på Wasa Wasa, i sin tid
Ryå-sejladsen, assistance til spejderne omkring vedligeholdelse af deres spejderlejre og –
hytter, post på Vesterhavsmarchen for blot at nævne nogle af de opgaver gildet har haft
ansvaret for gennem de mange år.
8. Gilde har det vi kalder ”drive”. Handlingslammelse kommer 8. Gilde ikke nogensinde til
at havne i, netop fordi 8. Gilde har ”drive” indbygget i sit DNA. 8. Gilde har haft brug for at
skære igennem og foretage et valg. Den egenskab kaldes stædighed og den er mindst lige
så vigtig som nysgerrigheden og disse to egenskaber har 8. Gilde.
Tilsammen udgør de to – nysgerrighed og
stædighed - det vi på jyske kalder ”drive”.
8. Gilde har altid haft ”drive”. Gildet har
altid bestået af gildebrødre med
nysgerrighed og stædighed helt fra starten
i 1958.
At sige – ”Jeg vil” og så gøre det – og hvis
det ikke lykkedes, så prøv endnu en gang
– er et kendetegn for 8. Gildes historie.
Stædighed er og bliver en vigtigste
udviklingskraft – jeg håber 8. Gilde også i fremtiden, må bevare deres stædighed, så
stædigheden bliver den kraft som gør, at gildet overlever fremtiden, en fremtid som er her
nu – lige her og midt iblandt os”.
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Efter gildehallen blev der serveret et glas bobler til at ønske 8 Gilde tillykke med. Alle
samledes derefter foran gildeborgen hvor der var officiel fotografering.
Vi gik derefter til bords til en udsøgt 3 retters menu med diverse vine. Carl Fryland stod for
middagen med uvurderlig hjælp fra Elsa Berglund og Gull Maj Cordes fra 9. Gilde.
Aftenen sluttede af i dagligstuen med kaffe og småkager samt en lille quiz inden vi sang af
efter en dejlig og uforglemmelig aften.

8. og 9. Gilde
Torsdag den 14. juni havde vi fællesgildehal i Pumpehuset i Mølholm. Vejret var lidt fugtigt,
men vi havde heldigvis tag over hovederne. Gm. Hugo Elmer fortalte i sin gildemestertale
om en ferierejse til Sydspanien her i foråret. Han og fruen havde glædet sig til at komme
ned i varmen. Desværre blev det en kølig fornøjelse, og de havde kun sommertøj med.
Bedre blev humøret ikke, da de hørte, at vi i Danmark havde 26 grader.
Hanne Kristensen, 9. Gilde, holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun berettede om en barsk
oplevelse fra en tur til Berlin. De havde besøgt Stasifængslet, hvor en guide, Mike, viste
rundt og fortalte om, hvordan han havde mistet sin ungdom i fængslet. Han blev arresteret
allerede som 14 årig og flyttet til en anden skole (opdragelsesanstalt?) Der havde han
mødt en lærer, som han havde tillid til og som hjalp ham meget. Senere kom han i fængsel
og så næsten ikke dagens lys i flere år. Da han på et tidspunkt blev lukket ud, havde han
ikke fået at vide, at muren var faldet, og at han nu var fri. Nogle år senere fik han adgang
til sine sagsakter i arkiverne og opdagede så, at den lærer som han havde stolet på, også
var ham der i sin havde anmeldt ham og fået ham arresteret. Nu er Mike og en anden
tidligere medfange ansat som guider på museet.
Eftergildehallen i Pumpehuset var som sædvanlig meget munter med god mad og sjove
sange.

8. Gildes friluftsgildehal torsdag 9. august.
Vi var samlet 17 gildebrødre til vor friluftsgildehal, der blev afholdt ved FDF-hytten
”Skrænten” i dejlige omgivelser.
Hugo Elmers gildemestertale handlede om Jeppe Aakjær der blev født 10/9-1866. Han
voksede op i fattige kår ved landsbyen Aakjær syd for Skive, det var med hårdt arbejde fra
morgen til sen aften. Jeppe var en oprører, ville ikke nøjes med at læse bibelen. Samlede
folkesagn fra egnen, og besluttede at blive lærer, og kom på Blågårds seminarium i
København. Jeppe var meget aktiv politisk. Hjemvendt fortsatte han at virke politisk for de
svage i samfundet, med det resultat at han kom for retten i Viborg, og fik 17 dages
fængsel. Bliver fyret 2 steder som lærer af samme grund, og udvikler sig til fritænker, og
tager navnet Aakjær.
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Giftede sig i 1893 med forfatteren Marie Bregendal, det blev ikke lykkeligt, og efter 7 år
blev de skilt. Blev student og senere cand. phil.
Giftede sig ved hjemkomsten til Salling, med billedhuggeren Nanna Krogh, og blev
medejer af gården Jenle. De arrangerede en årlig folkefest ved gården, der samlede
tusindvis af mennesker. Han skrev mange bøger og digte, mest kendt i datiden blev bogen
”Vredens børn” fra 1921, hvor tyendets ringe og usle vilkår blev beskrevet, med uhumske
forhold og seksuelle overgreb. Bogen vakte voldsom opsigt, og resulterede i at
tyendeloven blev afskaffet, og erstattet af den mere humane medhjælperlov i 1921.
Af hans digte som vi alle kender, kan nævnes:
Nu er dagen fuld af sang – Jeg bærer med smil min byrde
Jeg er havren – Ole sad på en knold og sang
Spurven sidder stum bak kvist – sneflokke kommer vrimlende
Samt ikke mindst, Jens vejmand.
Ved hans 60-års fødselsdag blev han fejret af de Københavnske dagblade med en fest der
varede en hel uge, med bl.a. en fest på Københavns rådhus med 1600 betalende gæster,
hvor man for øvrigt for første gang fik rådhuspandekager.
Blev optaget i det nystiftede Danske akademi, og blev indstiftet til Nobelprisen, som han
dog ikke fik.
Døde 22/4-1930 og fik en storslået begravelse hvor 150.000 tog afsked med ham, og
Stauning holdt tale.
Søren Boelsmand holdt aftenens 5 min. Sct. Georg, efter en lille filosofering om
sommerens vejr med hvidvin i skyggen, fortsatte Søren med at fortælle om barndommens
sommere, hvor solen altid skinnede, med ture til Limfjorden ca. der hvor kridtsvinget er,
der var en bro. der blev kaldt tyskerbroen, der sprang man ud i bølgerne som
Københavnerbådene lavede, man måttet sno sig igennem lorte m.m.
Der var også ture til Friluften, og en forvoven svømmetur til Egholm og retur, hvilket
resulterede i at en vred bademester sendte Søren og venner hjem.
Ved eftergildehallen indendørs i ”Skræntens” hyggelige lokaler blev Jesper Hansen fejret
med en forsinket gave i anledning af hans 25 års jubilæum. Han var i Grønland på dagen.
Henning Toftild var sponsor for snapsen, i anledning af sin 80-års fødselsdag. Snakken gik
lystigt i selskab med god mad og drikke. En dejlig aften.

13

10. Gilde Friluftsgildehal 13. juni.
I år afholdt vi friluftsgildehal i WASA WASA Hytten med 29 tilmeldte. Den lange periode
med dejlige lune sommeraftener, var denne aften afløst af sol med en kold vind.
Denne aften havde vi et stort program med væbneroptagelse af Susanne L. Danielsen,
som afleverede et meget flot væbnersvar, som kan læses andetsteds i Gildeposten.
Susanne havde inviteret sin far Mogens med.
Desuden havde vi 3 fødselarer, Jytte, Kirsten B. og Annette, der alle i løbet af sommeren
har fødselsdag, henholdsvis 70, 75 og 70 år, de var denne aften vore værter og
medbragte mad og vin til alle.
Fødselsdagspigerne havde selv lavet maden, mens de 3 ægtefæller havde fået besked på
at stå for det praktiske arbejde med at grille bøffer og pølser. Selvfølgelig havde de sagt
”ska-nok”. Og de klarede det rigtig godt.
Det var en rigtig hyggelig aften med norsk fødselsdagssang, dejlige gildebrødre og mad.

10. Gilde Fødselsdagsgildehal 22. august
26 gildebrødre var mødt op til gildets 48 års fødselsdag den 22. august. Det var dejligt at
gense hinanden, dejligt solbrune efter en lang og dejlig sommer.
Efter overførsel af Camilla Smalby, holdt gildemesteren en gildemester tale over emnet
reklamer og deres magt over os. Leo Niels holdt 5 min’s Sct. Georg, hvor han fortalte om
sin spejdertid i 1940’erne. Det var en helt anden tid. Bl.a. måtte han i 1942 cykle 7 km frem
og tilbage for at komme til spejdermøde. Det gik ikke i dag. I efter gildehallen var der god
stemning med sange og fødselsdagstale ved Niels, som talte om de mange personer og
oplevelser han havde oplevet i sine 45 år som gildebror i 10. gilde. Ved kaffen nød vi
Vibekes gode valnøddelagkage.
Næste arrangement: Gildemøde 19.9.

10. Gilde Vadehavstur 24. – 26. august
I sol, regn og blæst tog 19 gildebrødre på
Vadehavstur den sidste week-end i august.
Tidevandet har skabt Vadehavet, som i 2010
blev nationalpark og i 2014 kom på UNESCO’s
Verdensarvsliste.
Vi mødtes fredag middag ved naturcenter
Myrthuegård, hvor ”Å hav og mennesker mødes”.
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Herefter gik turen til det flotte Vadehavscenter, hvor vi fik en guidet tur. Med sightseeing
undervejs kørte, vi til vores indkvarteringssted på Ballumhus, hvor vi om aftenen i sol og
blæst så højvandet ved Ballum.
Lørdag morgen var det blevet lavvande, det
kunne vi se ved Højer sluse. Herefter så vi
vandpumpemøller, stedet hvor guldhornene blev
fundet i Gallehus og meget mere. Inden regnen
stod ned i en strid strøm, nåede vi at se Trøjborg
Slotsruin i solskin, for de fleste en ukendt
slotsruin, men hvor var den flot.
Den medbragte frokost blev indtaget inde i
Slotfeltladen, Danmarks største lade med stråtag, som hører ind under Schackenborg
Slot.
Lørdagen sluttede med en lille tur syd for grænsen. Først et besøg på KZ lejren Ladelund,
oprettet i november 1944 og nedlagt i december
1944. På 6 uger døde 300 mennesker. Efter dette
besøg, var der tid til lidt indkøb, inden turen gik
retur til Ballumhus.
Ovenstående er kun et lille udsnit af de oplevelser
vi have ved Vadehavet i det sydlige Jylland. Edith
og Bjørn havde planlagt hele turen, og også
udarbejdet et flot kompendium til os alle sammen,
så vi kunne læse om alle de steder vi så.
Kære Edith og Bjørn:
Tak fra os allesammen for det kæmpe store arbejde I har lagt både i planlægningen og
guider på turen.
Det var en fantastisk tur. Endnu engang tak.

12. gildes Forårsvandring d. 26. maj
Vores Forårsvandring var i år i ”nabolaget”, dvs vi blev i byen.
En lille flok gildebrødre valgte trods konkurrencen
fra Karnevallet, at mødes kl. 10.30 på
parkeringspladsen ved færgen til Egholm.
Det var nu ikke Egholm der skulle besøges, men
Vestre Fjordpark, det tidligere Friluften eller
Fluepapiret som det også blev kaldt i folkemunde.
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Vi gik fra p-pladsen til det meget flotte friluftsanlæg, tog den lidt
spøjse trappe op og fik den fantastiske udsigt over hele
anlægget, præsenteret lige foran os.
Her hørte vi historien om det 165.000 m2 store anlæg, som er
delt op i 5 forskellige områder med hver deres aktivitet. På
dette tidspunkt af formiddagen var anlægget ikke så besøgt,
men det skulle ændre sig. Anlægget har eksisteret de sidste
70år og åbnede i sin nye renoverede form i 2017.
Herefter fortsatte vi til fods gennem den nærliggende
Fjordbyen, en spadseretur der gav mange sjove input. De
mange forskellige, alternativt byggede huse var en oplevelse for sig og inspirerede til at
planlægge en guidet tur igennem den lille sjove ”by”.

Turen fortsatte langs fjorden til
Aalborg Street Food, hvor frokosten
efter eget ønske blev indtaget.
På tilbagevejen til p-pladsen så vi
hvor populær Vestre Fjordpark er,
der var propfyldt med mennesker
som nød den fantastiske sommer
solskinsdag, lige som os.

12. Gilde
Et tilbageblik på forårs sæsonen, inden vi tager hul på efteråret 2018 . Vores
forårsvandring den 26. maj blev en tur til det nye flotte ”Friluftsbad” i Vestre Fjordpark og
en gåtur langs fjorden, turen sluttede med frokost på Street Food. En dejlig tur med mange
nye indtryk, en smuk oplevelse af hvad det ”gamle friluftsbad” fra barndommens erindring,
er blevet !
14. juni. Friluftsgildehal ved spejderhytten i Hammer Bakker, efter en lang periode med
tørt varmt vejr havde vi håbet på at kunne sidde ude men det blev ikke til noget, da der
kom en vældig byge Gildemester
Anna-Marie byd velkommen, med ordene Grib dagen – gå ud i vores skønne fredelige
land, smil til en fremmed og se, hvad der sker.
Nyd sommeren få depoterne fyldt op, så I er klar til nye opgaver efter ferien, og til at indgå
i nye grupper, med respekt for hinanden.
16

Som alle har kunnet læse i det nye Sct. Georg, hvor Bente Christensen
(uddannelsessekretær i landsgildet) skrev. Der skal være plads til alle, - både dem, der vil
have en debat om vores gildeidealer- og dem, der vil debattere vores samfund – også
dem, der gerne vil spejderne, og dem der tager det hele lidt mere afslappet og bare nyder
samværet. Men vi må ikke gå i stå. Der skal gives plads til at prøve noget nyt, så vi
fremstår som en levende organisation med gildebrødre i mange aldersklasser og med
forskellige interesser, men alle med gildelov og gildeløfte som vores værdier.
Anne Winther holdt 5 min. Sct. Georg, om de overvejelser hun havde gjort sig omkring det
at skulle gå på pension, bange for at komme til at kede sig, ikke var nødvendigt, da der nu
blev plads til både pasning af børnebørn, rejser og blot nyde den danske sommer og
afstresning.
Sluttede med at ønske hinanden en god sommer, det kan jo være vi allerede i morgen
mødes af det smukke syn af det danske flag som vajer i vinden (Valdemarsdag)
PS. DET BLEV EN GOD SOMMER, TIL DAGS DATO 70 SOMMERDAGE

Sangerlaug 29. maj
Det blev sæsonens sidste sangerlaugs aften og ”Musik skal der til”.
Den næsten forgangne maj måned, har været helt fortræffelig vejrmæssigt, med dejlige
varme sommeraftener, og måneden hyldes med ”Majsangen”
Sommertid er for mange lig med rejsetid og en de digtere der har skrevet viser om at rejse
er litteraturanmelder, maler, skuespiller, restauratør og journalist Sigfred Pedersen.
Viserne var ofte sømandsviser bl.a. ”Det er dig jeg ka’ li’ ”
I 1972 blev gruppen ”The Ronnie Drew Ballad Group” dannet, de spillede ofte på J’
Donahue’s Pub i Dublin. De ændrede senere navn til The Dubliners, og blev en meget
kendt og populær folkemusiksgruppe.
Deres stil faldt i danske Tørfisk smag. Fra 1983 til 1995 hed et af medlemmerne i denne
gruppe Henning Toft Bro, han har bl.a. skrevet ”Fuglene letter mod vinden”
Svenskerne kunne også, en ukendt svensk digter har skrevet om sejladsen ”Fra Engeland
til Skotland”.
Den norske radiovært Erik Bye, også forfatter og visedigter, skrev i 1960 visen ”Anna
Lovinda”, efter at han på kirkegården i en fiskerlandsby i New England, fandt gravstenen
sat over 20 årige Anna Lovinda.
Indtil nu har vi bevæget os rundt i Norden og lysten til at læse følgende digt dukkede op
hos laugsmester:
I Sverige l’ar man Helan gå
når man skal supa sammen.
I Norge må de fulde står
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og holde sig til Drammen.
I Danmark drikker vi om kap
med hullerne i jorden.
Så lad os supa dram og snaps
Og samle hele norden
Vi sang ”I like the snaps”
Shanties, sejlersange, var ikke blot hyggelige, men også praktiske. Man mener at shanties
i alt fald er kendt fra 1820’erne, hvor de tjente som kommando for at få matroserne til at
arbejde rytmisk sammen. I den britiske flåde havde man 2 shanties, den ene var ”En
pjaskfuld sømand” vi sang den på dansk.
Vi gik til bords til en lækker platte med øl, vin og kaffe/the til.
Ønskekoncerten bestod af mange smukke forårs- og sommer sange.
Vi afsluttede med ønsket om en GOD SOMMER og på gensyn til Laugstinget med
”Må din vej gå dig i møde”.

Væbnersvar.
Susanne L. Danielsen
Optaget som væbner ved 10. Gildes Friluftsgildehal den 13. juni.
Væbnerspørgsmål:
Hvordan mener du, at du kan vise respekt for det, der har værdi for andre, uden at gå på
kompromis med dine egne tanker og holdninger.
Det spørgsmål satte mange tanker i gang. Først bed jeg mærke i ordene værdi og respekt.
To ord med stort indhold. Værdi er noget, der er vigtigt for alle, men ikke det samme for
alle. Vi har noget der er værdifuldt, vi har nogle værdier og noget vi vil værne om. Vi
ønsker også alle at blive respekteret for den vi er og for det, der har værdi for os hver især.
Da jeg slog ordet værdi op kom følgende forklaring: Værdier er kulturelt bestemte
opfattelser af, hvad der er værdifuldt og ønskværdigt, og hvad der ikke er det.
Stabile følelser over for bestemte idealer om rigtigt og forkert, det man sætter højt og vil
arbejde for. "Værdier er karakteriseret som ”… De forestillinger, der bestemmer og
motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger, og som vores sociale institutioner
og politiske system bygger på. Alle mennesker lever deres liv på grundlag af værdier, der
bliver grundlagt, på et tidligt tidspunkt af deres liv.
Jeg begyndte derfor at tænke på, hvad har værdi og hvad er værdifuldt for mig. Hvad vil
jeg gerne respekteres for.
Noget meget værdifuldt for mig er mine børn og børnebørn. Selvfølgelig også min mand –
for det meste. Jeg tænker, at det er sikkert meget ens for os alle.
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Det er også dejligt at have et hus at bo i, en seng at sove i, og en stol at sidde på. En bil
der kan transportere mig til arbejde og hjem igen, til venner og på tur er også dejligt. Men
det er ikke værdifuldt, men ting der gør livet mere bekvemt og behageligt. Ting på hylder
og i skabe har heller ikke den stor værdi for mig.
Men relationen, at være sammen, oplevelsen sammen, glæden og forventningen sammen,
snakken, grinet og ikke mindst det dejlige knus er meget værdifuldt. Ja jeg samler på det
hele og ikke mindst de mange knus. De giver mig følelse af glæde, af at leve, at være her
og nu. Og så er huset da dejligt at have med stol og seng. Her kan jeg være sammen med
familie og mange andre. Bilen er skøn at køre tur ud i det blå med andre. Ikke mindst med
min far og dem jeg er ledsager for.
Hvad kan så have værdi for andre? Nogle oplever ting, huse og beliggenhed, dyre biler,
nips, det kongelige porcelæn meget værdifuldt. Noget der kan skabe glæde og nydes at
blive brugt. Noget man sætter mange penge i - og en ære at eje.
Kan jeg vise respekt for det og hvordan?
Ordet værdi dækker over rigtig mange begreber. Jeg har i kraft af mit arbejde som
skoleleder tit siddet i forsamlinger og arbejdet med begrebet værdi. Tit er vi startet med 50
ord og endt på 3-5 stk. Jeg har gennem tiden fundet ud af, at ordentlighed, arbejdsomhed
og sandhed er vigtige værdier for mig, og skal jeg respekteres, skal det gerne være for
noget, jeg har gjort, en opgave der er fuldendt på ordentlig vis, en relation og dialog der
foregår på ordentlig vis. Men sådan er vi jo ikke alle indrettet. For andre kan værdi f.eks.
være sammenhold, personlig frihed, succes, sundhed, rummelighed, tryghed. Blot for at
nævne nogle af de mange.
Hvordan kan jeg så respektere disse værdier og hvad er respekt?
Slår man op i den danske ordbog er forklaringen på respekt følgende: Respekt er
anerkendelse af nogens eller nogets værdi, status, berettigelse.
Et andet sted stod der, at respekt handler om at give rum for andres behov.
Respekt betyder egentlig “at se tilbage”, dvs. at man tager hensyn til andre og anerkender
deres liv, grænser og frihed.
For at få respekt må man også vise respekt.
En masse ord og forklaringer, men hvad gør man egentlig, og hvad gør jeg
for at vise respekt for andre og deres værdier og samtidig holde fast i egne tanker og
holdninger.
Jeg tænker, at der skal 2 hele nye begreber på banen – accept og anerkendende tilgang.
Accept er vigtig for at kunne vise respekt. Accept af vores mangfoldighed og forskellighed.
Accept af, at vi hver især har vores baggrund, vores opdragelse, vores familiekultur og
dermed vores forskellige rygsække med. Accept af, at vi har forskellige behov og er
forskellige steder i vores liv. Når jeg accepterer dette, har jeg ikke behov for at
kommentere eller forholde mig bedrevidende til min omverden. Vi er og vi er alle lige
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værdige, lige gode, lige berettiget. Så kan jeg acceptere, kan jeg også vise respekt og
forståelse for andre og deres værdier
Og møder jeg alle med en anerkendende tilgang, ikke bare anerkendelse som jo ofte
opfattes som ros, men som en tilgang, hvor jeg i mødet med andre sørger for, at de føler
sig mødt, set og hørt, udviser jeg også respekt for dem og deres værdier. At føle sig mødt,
set og hørt indebærer, at jeg er imødekommende, nysgerrig, spørgende og lyttende. Det
kræver faktisk ikke så meget. Man skal bare tænke på, at vi har 1 mund og 2 ører – så det
er muligt at være lyttende og kun ind i mellem talende.
Ud over dette, tænker jeg, at med disse 3 ”leveregler”, så kommer man langt i samspillet
og relationen med andre:
•

Vi behøver ikke være enige eller mene det samme, vi kan godt tale sammen
alligevel

•

Jeg er ikke mere vidende om ret og uret end andre. Jeg er ikke sat i verden for at
dømme over andre

•

Lev og lad leve

FØR gildebevægelsens start -- et historisk tilbageblik -

I De historiske Samlingers arkiv befinder sig - i en hængemappe med titlen ”Før
gildebevægelsens start -- nogle gulnede og lasede papirer, som fortæller, at man i 1925
tænkte på at starte en gildebevægelse i Danmark.
Initiativtagerne er 4 estimerede folk inden for den danske spejderbevægelse nemlig
medstifteren af spejderbevægelsen (DDS) rektor for Gammel Hellerup Gymnasium Hans
Hartvig Møller (52 år), medlem af korpsets bestyrelse cand. theol. Fritz Lerche (31 år),
spejderchef for Det Danske Spejderkorps Ove Holm (31 år) og forstkandidat Jens Hvass
(27 år).
I en skrivelse, dateret Vemmetofte den 20. september 1925, fremkommer Jens Hvass med
et ”Forslag til Dannelsen af et spejdersamfund i Danmark”.
Heraf fremgår, at spejdersamfundet skal samle alle gamle spejderprægede til sunde og
gode Interesser og arbejde videre mod Spejderbevægelsens mål: at skabe gode, nyttige
Samfundsborgere.” Jens Hvass nævner endvidere, at ”Fordringen bør være, at det er
unge Mænd, der har fuldført deres Spejderliv og er besjælet af den rette Spejderaand.”
Endvidere at det vil være formålstjenligt, at optagelse kun kan finde sted efter proponering
af to medlemmer og under sanktion af det højeste råd, der lader expektanternes forhold
undersøge, idet folk på korpsets sorte tavle samt begrundet udsmidte personer ikke kan
blive optaget som medlemmer.
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Spejdersamfundets mål er at samle spejderprægede og at skabe gode samfundsborgere,
der vil virke for:
1. Fremme af sunde åndelige interesser.
2. Opmuntring og hjælp til fattige, gamle og syge.
3. Støtte spejderbevægelsen.
4. Bevarelse af gamle danske skikke.
5. Udbredelse af kundskab til dansk land og folk.
6. God sund alsidigt sport.
7. Udbredelse af vandre- og lejrliv i ud- og indlandet
8. International forståelse og oplysning.
9. For sundt kammeratskab mellem medlemmerne.
10. For gensidig hjælp og støtte (frimureri).
Spejdersamfundet skal være upolitisk og ikke orienteret i nogen speciel religiøs retning.
Der skal skabes klubliv gennem et klublokale, som skal have spejderlitteratur, blade, kaffe,
telefon, landkort etc. Endvidere er formålet at samle medlemmerne til foredrag, musik,
opvisning etc. i dertil lejede lokaler eller ved at genopbygge en gammel borg eller nybygge
et hus til samlingssted for hele bevægelsen, og for spejderne skaffe hytter til at overnatte i
under korte ture. Brødrene skal være klædt i korte bukser og blå skjorte med åben flip.
Kontingent er 10 kroner årligt, og en vis mødepligt kræves. Sct. Georg er brødrenes
bannermærke.
Jens Hvass havde tidligere på året nemlig i NORDISK SPEJDERSPORT nr. 1, januar
1925, 7. årgang luftet ideen, som har til overskrift ”Spejdersamfundet”. En udbygning af
spejderbevægelsen! Her giver han over 6 spalter udtryk for, hvorledes han tænker dette
samfund opbygget.
I en skrivelse fra Ove Holm, ganske vist udateret, men den må være efter den 20.
december 1925, idet der på korpsplan har været afholdt møde den 20. december 1925, får
man en uddybning af emnet. Som overskrift bruger han ”Skt. Georgs Gildet”, og han
nævner, at han for nemheds skyld bruger det af Fritz (Lerche) foreslåede navn.
Som medlem af Skt. Georgs Gildet kan optages enhver, som kan dokumentere at have
været spejder inden sit 16de år, eller som har været aktiv fører inden for
spejderbevægelsen i mindst 3 år. Endvidere at man er fyldt 16 år.
Medlemmerne er sluttet sammen i underafdelinger kaldet lav, som højst må have 20
medlemmer. Lavet ledes af en leder, valgt af lavet for et år ad gangen, ved hemmelig
afstemning.
Som bevis på medlemskabet skal man have et lavs-bevis på, at man er gildebroder. Dette
lavs-bevis skal afleveres ved udtrædelse eller udstødelse. Hvis en gildebroder rejser til
udlandet skal lavs-beviset påtegnes af landets overstyrelse, uden hvilken påtegning det
ingen gyldighed har i udlandet. Endvidere hvis en gildebroder opholder sig i en by, hvor
der er lav, i mere end tre dage, skal han opsøge lederen af lavet i byen.
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Som medlem, gildebroder, har man forpligtigelse til at søge at fremme broderskabsånden
og til selvudvikling, og gildet kræver derfor af enhver broder, at han gør sit bedste for:
at være ren i Tanke, Ord og i Handling,
at handle i Overensstemmelse med sin inderste Overbevisning,
at have Respekt for andre Tænkemaader,
at finde frem til Livets ægte Glæder og Værdier,
at lede efter sine egne Fejl og søge og rette dem,
at holde sit Legeme sundt og stærkt,
at dygtiggøre sig til sin Gerning,
at yde mere end der kræves,
at erindre, at hvad der er værdt at gøre, er ogsaa værdt at gøre ordentligt.
Lavene skal holde mindst 3 møder om måneden af mindst 1 times varighed, og til disse
møder er der mødepligt. Her skal drøftes tidens spørgsmål og problemer, og det er lavets
pligt at sørge for, at disse spørgsmål og problemer bliver belyst fra mindst to sider.
For at opfylde løftet om at holde sit legeme sundt og stærkt skal lavet sørge for, at der er
adgang til at dyrke sport samt sørge for at fremme friluftslivet og vandrelivet.
Det er ligeledes lavets pligt at hjælpe dets medlemmer økonomisk eller på anden vis til
dygtiggørelse i deres gerning.
Lavene betragter spejderne som fremtidige gildebrødre, så det er derfor lavenes pligt at
hjælpe til spejderbevægelsens udbredelse og opretholdelse indenfor lavenes område.
Det er et krav, at medlemmerne på hvert tredje måneds møde aflægger beretning om,
hvad de har gjort for at holde sig legemligt sund, og hvad de har gjort for at dygtiggøre sig.
Et tre mands råd afgører derefter, om de mener, at medlemmet har gjort tilstrækkeligt for
stadig at være medlem af lavet – hvis ikke - kan de ikke være medlem af lavet. Lavene
samles under distrikter: 3 for Jylland, 1 på Fyn, 1 på Lolland-Falster-Møn, 3 for Sjælland, 1
for København. Lavslederne vælger distriktslederen for 2 år. Alle distrikter samles under
overstyrelsen. Det er distriktslederne, der vælger overstyrelsen for 3 år.
Som en efterskrift noteres: Når Skt. Georgs Gildet har eksisteret nogen tid, og en del
erfaringer er gjort, skal ideen tages op med Boy Scouts International Bureau, og gildet skal
søges gjort internationalt - for alle spejdere.
Ved alle sammenkomster i lav og gilde er tobaksrygning og nydelse af spiritus forbudt.
Gildebrødre hilser hinanden med venstre hånd.
Et brev dateret København 27/2.-27, sendt til Knud og underskrevet Einar, nævnes blandt
andet:
Vi har startet et St. Georgs Gilde.
Og han fortsætter med, at han har talt med Poul og Jens og efter nogle forhandlinger med
rektor Hans Hartvig Møller fik de startet dette St. Georgs Gilde. Han nævner også, at der
har været en omtale i ”Nordisk Spejdersport”, hvorfra inspirationen er hentet. Endvidere
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nævner han, at medlemmer er: Jens, Else, Hans Kirkeby, Lilly Beck, Wolle, Poul og et par
unge piger fra universitet. Poul er oldermand. Einar tror og håber på, at de må få noget
godt ud af det. Møderne er fast 1 time hver uge. Han omtaler også, at de en søndag aften
havde været på en tur til Nærum, som var absolut vellykket både med hensyn til stemning
og fornøjelse. Ved det sidste afholdte møde havde Jens holdt et foredrag om de politiske
partier og den øjeblikkelige politiske situation, og så tilføjer han: Det står nemlig i lovene,
at vi skal vide besked med den slags ting. Ved næste møde, som er den følgende
mandag, nævner han: Skal de til Peter Liep (restaurant ved Dyrehavsbakken), og derefter
tager man hjem, for det kan ikke nytte noget at tage for langt af hensyn til de nye
medlemmer, alle skal jo tage 1ste klasses skole, før de optages. Brevet slutter med, at
Einar takker Knud for hans store trofasthed. Hvem Knud, Einar og de øvrige nævnte
personer er, har jeg ikke kunne identificere.
Hvorfor dette initiativ til et St. Georgs Gilde ikke har efterladt sig yderligere spor for
eftertiden, har jeg ikke materiale nok til at finde ud, så det må p.t. stå hen i det uvisse.
*************
Der skulle gå 6 år, før det vi i dag kender som Sct. Georgs Gilderne i Danmark så dagens
lys. Det skete mandag den 24. april 1933 i restaurant Casinos gildesal i Amaliegade i
København. Det var de tre tidligere divisionschefer i København flagfabrikant Erik Dahl,
kaptajn Frode Heiberg-Jürgensen og forretningsdrivende Erik Sjøqvist (SJØ), som havde
taget initiativet og udarbejdet et ”opråb” og forslag til vedtægter, som dels blev
offentliggjort i Nordisk Spejdersport, dels udsendt til en række gamle spejdere.
Om gildebevægelsens start og videre forløb kan der læses, dels i ”Håndbog for
gildebrødre” side 14ff, dels i jubilæumsbogen ”Sct. Georgs Gilderne i Danmark 1933-1973
side 9ff.
Jørgen Orlien

Dødsfald.
Kirsten Sloth 2.gilde sov stille ind den 3. juli 2018.
Kirsten var den stilletype, der ikke sagde så meget, men hun kunde godt komme med sine
meninger, og så var det meget velovervejet, det hun bidrog med.
Kirsten S var kansler i den første periode af min gildemester tid. Det var en god tid, vi
havde rigtig mange møder, hvor vi selvfølgelig lavede gildearbejde, men derudover fik vi
lige ordnet verdenshistorien, og der var mange livlige diskussioner om både konge og
fædreland.
Kirsten S læste rigtig meget, det var meget lødig litteratur hun læste, Kirsten så hellere
Dead Line i fjernsynet i stedet for X-Factor.
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Iden sidste tid kunne man godt fornemme, at det gik ned af bakke med helbredet, men hun
var med til det sidste, senest vort 75 års jubilæum. Kirsten vil blive savnet.
Ære være hendes minde
Ulla Væver, Gildemester 2. Sct. Georgs gilde

Rie Kallestrup, 10. Sct. Georgs Gilde, Aalborg
Rie eller rettere Marie Plesner blev født i Aalborg den 20. december 1932 og døde den 20.
juni 2018 efter et langt liv med både glæder og sorger.
Ries spejdertid var i Aalborg i KFUK 1942 – 1951.
Rie blev optaget i Sct. Georgs gilderne i Aalborg den 8. januar 1959 i 6. gilde, et voksende
gilde, der i 1970 blev delt og Rie og hendes mand, Svend, fortsatte i det nye 10. gilde.
Rie havde mange poster i sit næsten 60 år lange gildeliv.
I 6. gilde: revisor suppleant, skriver og skatmester.
I 10. gilde var det skatmester 1983 – 86, kansler 2005 – 2008, stavherold i to omgange og
endvidere oplysningsudvalget. I 1986 blev Rie ridder.
Rie var ikke den, der gjorde det store væsen af sig, men hun havde bestemt meninger og
holdninger og var en god samtalepartner. Rie deltog aktivt i alt hvad der skete i gildet. Og
især efter Svends død, da Rie var 49 år, blev gildet en stor del af livet. Hun var ikke bleg
for at tage fat – f.eks. var hun den, der gik forrest med at male soklen på Gildeborgen. Og
hjælpen til gildet fortsatte helt til det sidste: Selvfølgelig kunne 10. gildes lopper være i
garagen og Rie fulgte med fra sin stol.
Der var mange glæder i Gilderne. Her er nogle af dem: Sangerlauget, hun elskede at
synge og der var kun afbud, når kræfterne ikke rakte.
Fødselsdagspigerne, en gruppe piger fra 10. gildes første år. Man besøgte hinanden på
fødselsdagen, man gik i teatret og her til sidst var det biografen. Ries fødselsdag tæt på jul
var lidt speciel – her fik mændene lov at bringe og hente pigerne, mod selvfølgelig at få en
øl.
Og Rie fandt sammen med Leo, det var omkring gildets 25 års jubilæum. Jeg mindes
endnu, hvordan både Rie og Leo smilede meget mere end vanligt.
Ries sommerhus i Lønstrup blev ofte brugt til forskellige sammenkomster i gildet. Rie var
altid gæstfri, og man følte sig velkommen hos hende.
Her til sidst mærkede Rie, at kræfterne svandt, men alligevel magtede Rie at ringe til mig
og sige tak til gildet for mange års gode oplevelser, gildemestertaler, ja et godt gildeliv
gennem alle årene.
Også ”fødselsdagspigerne” magtede Rie at få sagt farvel til.
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10. Gilde har nu sagt farvel til Rie, med tak for alle årene, hvor Rie har været så stor en del
af gilderne i Aalborg. Tak for at have præget vores gilde i den rigtige retning og tak for al
din omsorg for os, selv når dine kræfter var få.
Æret være Ries minde
Edith Mathiassen
Gildemester

Medlemsstatus

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Pr. 30. juni 2018
Gilde
Stadsgilde
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
I alt

Sidste
kvartal
(4)
20
19
15
28
16
25
22
30
27
18
220

Riddere
12
9
10
13
5
6
14
18
16
6
109

Væbnere
5
9
5
15
11
19
8
10
10
12
104

Svende

I alt

0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
3

(4)
17
18
15
28
16
25
22
29
28
18
216
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Medlemsrapport.

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pr. 30.08.2018
Adresseændring:
7. gilde
Svend Aage Wisler
Carl Klitgårdsvej 5, 3., lejl. 4
9400 Nørresundby
12. gilde
Anni Andersen
Julius Posselts Vej 13 st. th. lejl. 3
9400 Nørresundby
Dødsfald
2. gilde
Kirsten Sloth
03.07.2018
10. gilde
Rie Kallestrup
20.06.2018
Udmeldelse
8. gilde
Ulrik Petersen
Pr. 01.07.2018
11. gilde
Jytte Kaiser
Pr. 31.07.2018
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Fødselsdage i september:
Dato:
01. Ingrid Strandsbjerg Kristensen
02. Sven Orla Rasmussen
03. Svend Erik Jensen
03. Henriette Fogh
04. Else Søe Lysgaard, 85 år
06. Hanne Skavenborg
06. Per Nielsen
08. Inge Vestergaard
14. Inga Landbo
16. Edith Christiansen
17. Tove Husum
18. Elsebeth Korsbæk
18. Marianne Christensen
19. Jessie Boye, 65 år
21. Jørgen Orlien
23. Anni Andersen
24. Thomas Jensen, 50 år
26. Jørgen Christensen, 80 år
26. Kurt Keldorff,
30. Ulla Toftild, 80 år
30. Bente Møller Nielsen

Gilde:
6.
7.
1.
11.
11.
6.
12.
11.
11.
6.
9.
9.
6.
6.
6.
12.
8.
1.
7.
11.
11.

Arrangementer i september:
Dato:

Gilde:

05. Sangerlauget
06. Gildemestermøde
SGL.
08. Høstmarked
1. og 9.
10. Gildemøde
8.
11. Gildehal
11.
12. Gildehal
1.
13. Gildehal
9.
13. Gildehal
Fjerritslev Gildet
15. Svampetur Hammer Bakker
18. Gildemøde
5.
19. Gildemøde
10.
20. Gildemøde
7. og 12.
24. Gildemøde
2
25. Kulturlauget, Teatertur
25. Høstgildehal
12.
26. Gildemøde
6.

Jubilæum
Svend Aage Wisler, 7. gilde
26. september 65 år
Til lykke til alle
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UGGERLY INSTALLATION A/S · Assensvej 5 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 98 13 88 88

GILDEPOSTEN

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

