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Glædelig Jul



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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Stadsgildemesteren 
Ultimo 2018 

 
Kære gildebrødre 

Nu sidder jeg igen på min plads for at skrive en hilsen til jer, for at gøre status og se 
tilbage på det forløbne år. Jeg synes ikke, at det er så lang tid siden, at jeg skrev den 
forrige hilsen. Det er som om, tiden løber hurtigere og hurtigere… 

Jeg kan igen glæde mig over, at der har været livlig aktivitet i de enkelte gilder, ved fælles 
aktiviteter og i laug og udvalg. Aktiviteterne er nok tilpasset vores aldersklasse, men man 
kan bestemt ikke beskylde os gildebrødre i Aalborg for at ligge på den lade side. 

Årets første to fællesarrangementer var Nytårskuren i januar og fælles-gildemødet i 
februar. 1. gilde stod for kuren på Kulturcenter Trekanten, hvor vi oplevede en festlig 
underholdning ved repræsentanter fra Visens Venner, uddeling af donationer og tildeling 
af Sct. Georgsprisen til Elin Danielsen DDS-Blårævene og Susanne Dreisler DDS-
Hardeknud. Ved fælles-gildemødet, der også foregik på Trekanten, sørgede 8. gilde for 
arrangementet, der bød på et spændende foredrag ved Peter Mouritzen: ”Fornuft eller 
forræderi”, om Erik Scavenius, stats-og udenrigsminister under den tyske besættelse. 

I mangel af Drageskydningen i juni måned som fælles arrangement for gilderne tog pr-og 
aktivitetsudvalget initiativ til en uformel sommerfest i Gildeborgens have. Det blev en 
hyggelig aften med festlige indslag og rigtig god tilslutning. Jeg håber, at et hold 
gildebrødre tager initiativ til et lignende arrangement i det kommende år. 

Jeg er imponeret over, hvordan alting klapper, når Vesterhavsmarchen og Dansk 
Flygtningehjælps landsindsamling er i gang. De er begge eksempler på aktiviteter, hvor 
mange gildebrødre fra Aalborg gør en særlig indsats for at skaffe midler.  

De uniformerede korps og spejderkontaktudvalget er den 29. november fælles om 
Fredslyset, der i år starter på Gabels Torv med deltagelse af borgmesteren og to 
rådmænd. I skrivende stund er arrangementet ikke afviklet, men jeg håber, at vejret igen i 
år gør det muligt for alle at få tændt deres lygter. Efter vandringen gennem byen afsluttes 
med 9. gildes sammenkomst i Huset i Hasserisgade. Jeg har en forventning om, at rigtig 
mange gildebrødre slutter op om begge arrangementer. 

Igen i år lykkedes det spejderkontaktudvalget at udfordre spejderlederne. Denne gang 
med en vellykket tur på forhindringsbanen hos militærpolitiet. 

Jeg kan ikke komme ind på alle årets arrangementer, og jeg har valgt ikke at fremhæve 
enkelte gildebrødre for deres indsats, men jeg vil gerne her takke alle de gildebrødre, der i 
løbet af året har gjort en kæmpe indsats til gavn for os alle. 
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Det er en glæde for mig, at flere gilder er begyndt at samarbejde om gildehaller, 
gildemøder og andre aktiviteter. Når vi bliver færre og færre i de enkelte gilder, må det 
være vejen frem at samarbejde og være fælles om møder. 

Et lille flertal af gildebrødre besluttede ved en afstemning først på året, at vi ikke skal 
sælge Gildeborgen. Dette betyder, at vi nu i fællesskab i gilderne kan koncentrere os om 
at forbedre forholdene i vort fælles hus. 

Jeg er bevidst om, at vi ikke ser ens på alle forhold. Det vil også være unaturligt, men det 
er mit ønske, at vi kan finde fælles løsninger, som vi alle kan leve med fremover. 

Jeg skal også hilse fra den øvrige Stadsgildeledelse, takke alle for et godt samarbejde 
samt ønske alle gildebrødre og familie 

en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår 

Flemming Hansen, Stadsgildemester 
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2. Sct.Georgs gilde Aalborg 

Indbyder gildebrødre med ledsager til 

Den årlige Nytårskur 

Lørdag den 12. januar 2019 kl. 12.00 – 15.30 

Krypten 

Hasseris Kirke 

Vi byder velkommen med et glas, inden vi går til bords 

Der vil blive serveret velkomstdrink, Luksus Tapasplatte, the/kaffe med 
småkager. 

Pris kr. 145,00 

Drikkevarer til maden er for egen regning men til rimelige priser. 

Efter spisningen vil vi blive underholdt af 

” Den skaldede pædagog ” (Thomas Holst) 

Thomas Holst fortæller om John Mogensens liv, han opvækst, tiden i Blue Boys og 
Four Jacks. Musikforedraget vil blive krydret med sange fra John Mogensens 

karriere. 
 

Vi slutter af med, at der som vanligt uddeles donationer. 
 

Tilmelding ved registreret betaling til konto nr.:  

 7444  1604522 (Nordjyske Bank) 
Senest den 2.januar 2019  

Husk at angive navne og gilde 
 

Der er plads til ca. 80 deltagere, 
Så først til mølle 

 
Med venlig gildehilsen og godt nytår 

2. gilde 
PS.: Der er fri parkering og buslinje 15 
kører næsten til døren 
  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sangerlauget 

 OBS!!! 
 
Den mørke tid er over os, man bliver let nedtrykt. MEN sangerlauget har kuren. 
 
Der er åben sangerlaugsaften torsdag den 31.1.2019 kl 19.00 i Gildeborgen for alle 
gildebrødre med eller uden partner. 
 
A.h.t. kaffe/te/fortæring à kr 50,-, må vi have tilmelding fra IKKE medlemmer af 
sangerlauget inden mandag den 28.1.2019 kl 16.00. Vi glæder os til at se mange 
gildebrødre + den aften for husk, 
 
"Det er musik, der skal til". 
 
Tilmelding til Anna Marie Pedersen:  
anna-marie@post.tele.dk 

 eller  

Grethe Thuen: 
 thuen@stofanet.dk 

 
 
Hjertelige hilsener, 
 
Sangerlauget 

  

mailto:anna-marie@post.tele.dk
mailto:thuen@stofanet.dk
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24. november  
Billeder fra et velbesøgt Julemarked i Helligånds Klosteret. 
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25. november  
afholdt 2. og 12. Gilde afholdt tombola og julemarked i 

Huset i Hasserisgade 
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Nyt fra gilderne 

6. Gilde 
Efterårsgildehal, mandag den 29. oktober 2018. 

Til 6. gildes efterårsgildehal i mandags mødte 27 gildebrødre op og Lisbeth og Jørn 
Andersen var inviteret. Vi skulle samtidig fejre Karen Kjærs og Bente H. Thomsens 80 års 
fødselsdag, samt Hanne Lundgrens 85 års fødselsdag. Desværre kunne Hanne Lundgren, 
på grund af sygdom, ikke deltage. 

Gildehallen blev afviklet og vores gildemester Ingrid S. Kristensen holdt en dejlig 
gildemestertale om det kommende efterår – både i haven, i skoven og livet. 

Margit Kammer holdt 5 min Sct. Georg, og kom i sin tale ind på vores transportable 
kommunikations udstyr. Vi skal passe på, at man godt både kan være social og også kan 
være alene, tid til eftertanke, uden derved at blive kaldt ensom. Vi sang efterfølgende ”Nu 
falmer skoven trindt om land”. Bjarne Adamsen læste gildeloven for os. Vi hørte dejlig 
musik og udgangs musikken var Kim Larsens ”Sommeren er gået” og vi sluttede 
gildehallen med at høre ”Vi ses Igen”. 

Før eftergildehallen gav Karen Kjær og Bente H. Thomsen et glas vin. Vi fik dejlig mad fra 
Vandrehjemmet, og Hanne Lundgren gav vin dertil. Der var mange taler, gaver og en sang 
til fødselarerne. Karen Kjær og Bente H. Thomsen gav lagkage fra Lagkagehuset til 
kaffen. Vores gildemester takkede den arrangerende gruppe og gav de to buketter til 
fødselarerne, men delte dem så Jørn Andersen, der også havde fødselsdag den dag, 
også fik en buket. Vi havde en rigtig dejlig aften, og vi sluttede med at synge ”Nu er jord og 
himmel stille”. 

Vores næste arrangement er mandag den 19. november 2018 i Gildeborgen. 

6. Gilde 

Mandag den 19.11. mødtes 6 gilde med 9 børn og deres 
forældre i gildeborgen. De skulle vise os hvor dygtige de er til at 
spille på violin. De har gået på Aalborg Kulturskole på et hold, 
der lærer dem det efter Suzuki metoden. Deres lærer Carsten 
Viuf fortalte i indledningen om metoden.  I korte træk er det 
samme som når et barn lærer at tale. De starter med at lytte og 
lytte og spille lidt efter gehør, først senere kommer noderne til. 
De starter med fællestimer, og efter 3 uger får de enkelttimer.  
Det kræver også stor deltagelse og opfølgning af forældrene. 
Den yngste lille pige var 6 år og havde spillet i 3 år, og den 
ældste dreng var vel 13-14 år. Selvfølgelig var der forskel på 

deres præstationer, men de var dygtige, og det var sjovt at høre. De var så stolte, og ikke 
mindre stolte var forældrene. Efterfølgende fik de sodavand, boller og kage, og vi andre 
inklusiv forældrene fik kaffe /the til. Forældre og børn tog tidligt hjem (skole), og vi andre 
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fik så lige snakket om andre ting, men alle gik hjem efter en god aften, hvor vi i hvert 
tilfælde blev lidt klogere på hvad Aalborg Kulturskole kan. 

 

8. Gilde  
Gildemøde torsdag 8. november. 

Ifølge traditionerne skal vi til novembergildemødet fornøje os med gule ærter med hele 
svineriet, og det var så, hvad vi gjorde, før vi glade og mætte, -  nogle mere mætte end 
andre -  satte os ind i de bløde stole for at komme i gang med aftenens foredrag, der i 
aften var om grønlændernes problemer med deres tilværelse i Danmark, blandt andet i 
Aalborg.  

Det var lagt i hænderne på uddannelsesvejleder og kulturmedarbejder i det Grønlandske 
hus i Aalborg, Anne Bang, der levende fortalte om forskellen på det grønlandske og 
danske samfund. Det er meget op af bakke for grønlændere, der måske kommer fra en 
mindre by, hvor alle kender hinanden og bekymrer sig om hinanden. 

De kulturelle og menneskelige forskelle er større, end vi danskere nok umiddelbart er klar 
over, og det er derfor ofte svært for grønlænderne at falde til. 

Det blev en meget lærerig og interessant aften, hvor vi fik et indblik i de vanskeligheder, en 
grønlænder bliver udsat for i en storby som vores, og vi fik   stof til eftertanke. 

9. Gilde 
 
Ved gildehallen den 12. november skulle vi fejre Elsebeth Korsbæks 25 års jubilæum. GM 
Gunny Kongsteds gildemestertale handlede om de ”langtidsskuffede”. Hun havde hørt to 
foredrag af Erik Lindsø og fortalte fra hans ”Livsbetragtninger”, De langtidsskuffede 
kendetegnes ved, at de dyrker ”det negative men” og hun kom med mange eksempler.  
Blandt andet et om en ældre dame, der lider af det. Når jeg ringer til hende, kan man høre 
på tonen og de dybe suk, at der heller ikke i dag er noget at glæde sig over. Hun har det 
for eksempel med at brokke sig over vejret, der enten er for koldt eller for varmt, men 
aldrig tilpas for hverken gigten, humøret eller livet i al almindelighed. Jeg fremhæver så, 
hvad jeg selv oplever: ”Er det ikke skønt, hvis du kigger ud? Himlen er blå og solen 
skinner. Hør fuglene!” Så er det hun svarer ”Men – de siger, at der kommer mere frost”. 
Det er et men der ikke er til at hamle op med. Det bliver mellem os som kampen mellem 
optimisten og pessimisten hos Storm P.  Pessimisten siger ”Nu kan det ikke blive værre”. 
Optimisten svarer ”Det kan du tro, bare vent og se”. For den langtidsskuffede er der ikke 
noget, der kan være så godt, at det ikke kan overgås af noget der er værre. Som den sure, 
vrantne mand i en Storm P.- flue:”Hvis andre mennesker havde det lige så godt som mig, 
så havde de det ikke så godt”. Den langtidsskuffede tager ikke glæderne på forskud, men 
samler på skuffelser som en helgardering. ”Man skal ikke glæde sig før dagen efter”. 
”Hvad hjælper det at være et hestehoved foran, når det går ned ad bakke”. Mark Twain 
siger ”Jeg har samlet på mange skuffelser, men de fleste blev nu ikke til noget”.  Benny 
Andersen har gjort samme erfaring. I digtsamlingen Personlige papirer er digtet ”Sorrig og 
glæde”:  
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I mange år 
tog jeg sorgerne på forskud. 
Det har jeg ikke haft glæde af 
før nu hvor sorgerne endelig 
begynder at gøre sig gældende 
og jeg for alvor kan begynde 
at glæde mig til sorgløse dage. 
 
I Fem minutter Sct. Georg fortalte Kirsten Hansen om en rejse til Portugal, hvor de blandt 
andet besøgte en pilgrimsby der hedder Fatima. Pilgrimme strømmer dertil fra hele den 
katolske verden,  Hvad Mekka er for muslimerne er Fatima for katolikkerne. 
 
Ved den meget hyggelige eftergildehal fejrede vi Elsebeth Korsbæks 25 års jubilæum. 
 
Næste arrangement er julemødet den 6. december.  
 

10. Gilde  
 
21 gildebrødre var mødt op til ”spejderløb og lejrbål” i Gildeborgen.. 
 

Aftenen startede med et indendørs spejderløb.   
Der var mange spændende poster, hvor vi fik 
genopfrisket vores 
barndom- ungdoms 
spejderfærdigheder.   
Edith startede med at 
læse 3 historier op, vi 
skulle så gætte hvem 

i den arrangerede gruppe historierne passede på. 
Hvem kan huske morsetegnene? De var i hvert fald 

langt væk i hukommelsen hos mange af os.  Med knob og kims 
leg gik det lidt bedre, men at spise små runde chokolade 
m&m’s med pinde, det var svært.  
For hver klaret opgave blev der uddelt små sukkerknalder, som 
vi til sidst skulle bygge et lille tårn af. Hvem kunne få tårnet til at 
stå længst med de indhøstede sukkerknalder? 
Præmien var en gul citronmåne. 
Til sidst hyggede vi os om det ”tændte lejrbål”, hvor alle der 
havde lyst kunne fortælle om deres spejderminder. 
 
En dejlig aften. Godt at glædes og dele minder sammen med 
gode venner. 
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11. Gilde 
 

November gildehal 6.november 2018.  

Hanne tog i sin gildemestertale udgangspunkt i en artikel fra Ældre Sagens blad, hvor man 
konkluderer, at 50.000 ældre over 65 år føler sig ensomme i en sådan grad, at det påvirker 
deres hverdag negativt.  Risikoen for at blive ensom stiger i takt med alderen, og nogle 
situationer i vores liv, gør os mere udsatte for at opleve ensomhed. Eksempelvis når man 
går på pension, hvis man bliver alene, eller hvis man mister sin mobilitet. 

Nyere forskning peger på, at lang tids ensomhed øger forekomsten af Alzheimers og kan 
medføre hjertekarsygdomme og depression. Risikoen for sygdom og tidlig død stiger med 
50%, hvis man ikke har samvær med andre. Ældre Sagen har taget initiativ til 
Folkebevægelsen mod ensomhed, hvor en række organisationer, kommuner og 
virksomheder er gået sammen om at bekæmpe ensomhed. De arrangerer bl.a. Danmark 
spiser sammen.   

Hanne fortsatte, Ensomhed har jeg mest forbundet med den ældre generation, men en 
artikel i Jylland Posten for nylig omhandlede en undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen 
har gennemført. Omkring 180.000 personer deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, 
at ensomheden hos unge er steget betydeligt. Den udvikling bekymrer Søren Juhl, 
professor i Sociologi ved Aalborg Universitet. Han ser tallene som udtryk for en generel 
samfundsudvikling, fordi de unge ikke kan leve op de krav, som samfundet og de selv 
stiller. De lider nederlag i kampen for anerkendelse. Tallene bekymrer også 
sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der appellerer til forældre, lærere og andre 
ansvarlige voksne om, at blive bedre til at italesætte mentale problemer før de er groet fast 
og blevet til diagnoser!  

Det er trist læsning, for netop når man er ung, har man brug for andre til at snakke med og 
betro sig til. Det er ikke nok at være blandt andre i en flok, det er nærhed, fortrolighed og 
dialog, der skal til.  

Men er vi gode nok til at give udtryk for vore tanker og følelser, der er helt sikkert mange 
mennesker i vores moderne samfund, der ikke har lyst til at fortælle andre, at de føler sig 
ensomme, heller ikke selv om det er følelse, der kommer til os alle på et eller andet 
tidspunkt i vores liv! 
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Hanne slutter med at påpege, at vi i vort fællesskab i Sct. Georgs Gilderne har en grobund 
for at skabe et netværk, med den fortrolighed, der skal til, for at vi kan tale om vore 
følelser! I den forbindelsen fremhæver hun, at de 5 spejderkorps for første gang i rigtig 
mange år, har over 70.000 medlemmer og sågar nogle steder har ventelister. Forældre og 
andre har fået øjnene op for de udviklende og gode fællesskaber spejderbevægelsen 
tilbyder. Her er der virkelig mulighed for at skabe nærhed fortrolighed og dialog og få 
bearbejdet ensomheden! 

En amerikansk digter og journalist Josh Billings skrev således: 
Ensomhed er et godt sted at besøge, 
Men et trist sted at slå sig ned. 

Aftenens 5.min Sct. Georg var lagt i hænderne på Else Lysgaard. Else fortalte om en 
togtur mellem Århus og Aalborg. Hun fik selskab af en pige fra 3.-4. klasse! I starten sad 
pigen og legede med en genstand som Else ikke kendte, da Else spurgte, hvad det var, 
faldt de i snak! Pigen fortalte da, at hun havde besøgt en spejderkammerat, hun havde 
mødt på en stor lejr, de var nu 4 piger fra 4 forskellige steder i landet, der mødtes en gang 
imellem. Hidtil var de blevet kørt af forældrene, men nu var hun for første gang med toget 
alene. Else fortalte også, at hun selv havde været spejder og nu var medlem af Sct. 
Georgs Gilderne. Da toget ankom til Aalborg sagde pigen farvel, idet hun så sin far, og 
tilføjede ” tak for selskab, hjemturen var ikke lige så lang som ud turen”. Efter en dejlig 
gildehal gik vi ind til de flot efterårspyntede borde og fortsatte en dejlig aften. 

Kulturlauget 

Kulturlaugets arrangement i november var et besøg hos kunstneren Bettina Jong i 
Hasseris.  

Det hele foregik i hendes smukke privatbolig. Først blev vi vist op på 1. salen hvor hun har 
sit atelier. Hun fortalte meget levende om sin kunst. Bettina er oprindelig bankuddannet, 
men har helt fra barn været kunstinteresseret og altid været kreativ. 

Så besluttede hun sig for at prøve at leve af sin kunst. Lavede fra begyndelsen mange 
spændende malerier ud fra sin egen fantasi og sindsstemning. En Galleriejer havde set 
nogle af hendes billeder og inviterede hende til New York. Det følte hun sig slet ikke klar til 
, men et par år efter meddelte han hende, at nu skulle hun udstille derovre, og derefter 
startede hendes karriere for alvor. 

Bettina har utrolig mange ideer og sørger også for at få dem ført ud i livet. Hun arbejder 
bl.a. med keramik, glasfiber, ler og skibslak. Laver rigtig  mange smukke og spændende 
ting. Hun siger selv, hun er ustruktureret og vil have frie hænder. Så i dag er det mest 
bestillingsarbejder til virksomheder mange steder i verden, hun beskæftiger sig med. 

Efter hendes fortælling grupperede vi mange medlemmer os i hendes stue og køkken, 
hvor kulturlauget var vært ved sandwichs og vin, og samtidig kunne vi så beundre hendes 
kunst. 

Laugsmester Helle Stenild takkede derefter Bettina Jong for en spændende aften. 
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Dansk Flygtninge Hjælps  landsindsamling den 4. november 2018. 
 
Alt i alt et udmærket resultat på kroner 312.019 for Aalborg kommune. 
Mobile-pay indbetalinger udgør ca 22 % af det indsamlede, og denne betalingsform vil 
utvivlsomt spille en større rolle fremover. 
Det totale beløb, er lidt mindre end sidste år, men det var forventet, idet alle de øvrige 
humanitære foreninger også har oplevet en nedgang. 
I gildeborgen var 12 gildebrødre (+ 1 i Storvorde og 2 i Svenstrup) beskæftiget med at 
servicere 8 distrikter, med 137 indsamlere.  
 
I Fynsgade var 1 gildebror, 17 frivillige som medhjælpere, koordinatorer, mønttællere, cafe 
personale o.s.v. beskæftiget med at servicere 8 distrikter med 144 indsamlere. 
Desuden 1 gildebror og 1 frivillig til transport af penge fra indleveringsstederne til bank. 
   
Vi er meget taknemlige for at gildebrødre, og især de mange øvrige frivillige der støtter op 
om projektet, for uden dem, ingen indsamling. 
 

Aalborg kommune i alt         
Navn Mønt Sedler MobilePay I alt   inds 

Hasseris  kr.     16.172,00   kr.       12.060,00   kr.      5.650,00   kr.   33.882,00    27 
Kærby  kr.       7.468,00   kr.         4.800,00   kr.      1.815,00   kr.   14.083,00    12 
Skalborg  kr.       5.148,50   kr.         2.950,00   kr.      1.870,00   kr.     9.968,50    7 
Vestbyen  kr.       9.688,50   kr.         4.650,00   kr.      2.565,00   kr.   16.903,50    20 
Svenstrup  kr.       9.621,50   kr.         3.300,00   kr.      2.728,00   kr.   15.649,50    16 
Vadum  kr.       4.329,50   kr.       11.600,00   kr.      2.350,00   kr.   18.279,50    8 
Nørresundby  kr.     18.523,75   kr.         7.650,00   kr.      4.238,00   kr.   30.411,75    38 
       
Centrum  kr.       7.002,50   kr.         2.150,00   kr.      3.635,00   kr.   12.787,50    30 
Ø Gade kr. 5.418,00 kr. 2.150,00  kr.      1.625,00   kr.     9.193,00    14 
Vejgaard  kr.     31.803,50   kr.                    -     kr.      6.875,00   kr.   38.678,50    39 
Sejlflod  kr.       5.725,50   kr.         2.100,00   kr.      1.605,00   kr.     9.430,50    10 
Gistrup  kr.       4.762,50   kr.         4.100,00   kr.      2.405,00   kr.   11.267,50    7 
Gug  kr.     10.429,50   kr.         4.950,00   kr.      6.660,00   kr.   22.039,50    13 
Aalborg Øst  kr.     12.040,50   kr.         5.200,00   kr.      2.850,00   kr.   20.090,50    20 
Nibe  kr.       9.024,75   kr.         5.300,00   kr.      2.960,00   kr.   17.284,75    18 
Vodskov  kr.                  -     kr.       13.000,00   kr.      2.350,00   kr.   15.350,00    36 
Hals  kr.                  -     kr.       15.000,00   kr.      1.385,00   kr.   16.385,00    19 
         kr.                -        
Opsamling ved mønttæller  kr.          334,50       kr.        334,50      
I alt  kr.   157.493,00   kr.     100.960,00   kr.    53.566,00   kr. 312.019,00    334 

 

Bemærkning.: 

1. Ovennævnte er opgørelse for distrikter der er administreret fra Gildeborgen og Fynsgade 
2. Hals og Vodskov indleverer indsamlet beløb til lokal bank 31.735 Dette beløb er ikke endeligt, 

idet DFH skønner et beløb søndag, og beløbet først bankbehandles mandag. 
3. Der er indsat 230.453,- i Danske bank 
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Billeder fra optællingen i Gildeborgen. 
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Gildemestertale – ridderhal den 31. oktober 2018 – Hasseris kirkes krypt 

Dagen i dag, den 31. oktober, kaldes reformationens dag. Det var netop i dag for 501 år 
siden, nemlig i 1517, at Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. 

Dagen kaldes også Louises dag efter dronning Louise, som blev født på denne dag i 1851 
og senere gift med Frederik VIII. 
Men vi kender sikkert allerbedst dagen i dag, den 31. oktober, som allehelgensaften eller 
den engelske betegnelse halloween. Halloween kom efter sigende til USA med 
efterkommerne af kelterne, som netop fejrede nytår denne dag og blandt andet mente, at 
det også var dagen, hvor det overnaturlige og de døde kunne gæste de levende. 
Det er en stor festdag, især i USA, men også herhjemme er dagen blevet populær. Og 
siden 2006, hvor Tivoli begyndte at holde halloween-åbent i efterårsferien, med græskar 
og hekselandsby, er det bare taget til i popularitet. Senere er også Legoland, Fårup 
Sommerland, Djurs Sommerland og Bonbon-Land begyndt at bruge temaet i 
efterårsferien. Halloweens popularitet i Danmark kan direkte måles i den 
nationale græskarproduktion, der i løbet af få år steg til 400.000 i 2008, og i 2015 var nået 
op på 800.000 græskar. Og jeg har lige læst, at produktionen i år forventes at nå over 1 
000 000., så det er da virkelig en tradition vi danskere har taget til os.  
Men det er ikke det, vi primært er samlet for at fejre i aften. Vi er samlet for at fejre, at vi er 
med i et fællesskab, Sct Georgs Gilderne, hvor vi er bundet sammen af nogle fælles 
værdier, og hvor vi i aften skal fejre, at en gildebror har aflagt ridderløftet. 
Fællesskaber er noget, der har stor betydning for os mennesker.  Det første fællesskab et 
menneske møder er familien. I familien finder de fleste børn kærlighed og tryghed. Når 
børnene begynder i vuggestue, børnehave og skole, kommer de med i nogle fællesskaber, 
ja man kan vel godt kalde det tvungne fællesskaber, hvor børnene kan opleve, at de ikke 
er en del af fællesskabet. Når børn oplever, at de holdes udenfor og ikke en del af 
fællesskabet, bliver de ensomme og kede af det. Det ser vi desværre mange steder i dag, 
hvor børn bliver mobbet og holdes udenfor fællesskabet. Heldigvis er det noget, man er 
begyndt at have fokus på. 
Fra skolealderen får man mulighed for at søge sine egne fællesskaber. Det kan være i 
sportsklubber, spejdere og andre fritidsbeskæftigelser. Mange børn og unge prøver sig 
frem i det store udbud af fritidstilbud, der findes i dag, indtil de finder det fællesskab, hvor 
de føler sig hjemme.  

I voksenalderen tilhører danskerne mange forskellige fællesskaber. Det siges, at 
danskerne er et folk, hvor alle er medlem af en eller flere foreninger. Hvis vi går hundrede 
år tilbage fik danskerne noget nyt – de fik fritid. Med den fulgte en dannelse af 
sportsforeninger, musikforeninger, friluftsforeninger, folkeoplysende foreninger og politiske 
foreninger. Der blev dermed mulighed for at blive medlem af mange forskellige 
fællesskaber og indgå i mange forskellige sociale relationer.  

Det der med, at danskerne er medlem af flere foreninger, er nok ikke helt forkert. Jeg har 
lige løseligt gjort op, hvor mange foreninger, jeg selv er medlem af, og det sniger sig vist 
op på 3n 5-6 stykker. Aktivitetsniveauet er dog ikke lige højt i alle de foreninger, jeg er med 
i 

Der har de seneste år været en tendens til, at medlemstallet i foreninger er for 
nedadgående, noget vi også oplever i Sct Georgs Gilderne. Nogle siger, det er fordi, den 
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nye generation, der er vokset op, er selvcentreret og ikke interesseret i at binde sig til en 
forenings fællesskab.  

Men måske er det ved at vende. Jeg læste nemlig for nylig, at de 5 danske spejderkorps 
har rundet 70 000 medlemmer, det højeste antal i rigtig mange år, og i flere 
spejdergrupper er der endog ventelister. Stigningen i antallet af medlemmer forklares 
blandt andet med en voksende lyst hos forældre til at give deres børn en stærk relation til 
naturen og adgang til de udviklende fællesskaber, som spejderbevægelsen tilbyder. En 
dejlig positiv tendens, som vi måske også kan få glæde af. 

Men hvad er i grundel et godt fællesskab. If Svend Brinkmann, professor i psykologi, skal 
der 2 ting til, nemlig solidaritet både indadtil og udadtil, form for solidaritet indbygget i sig 
og en ekstern solidaritet. Intern i den forstand at ethvert medlem af fællesskabet 
interesserer sig for ethvert andet medlems ve og vel. Den eksterne solidaritet gør, at 
fællesskabet åbner sig mod omverdenen og ikke lukker sig om sig selv. Man indgår i 
frugtbare vekselvirkninger med andre fællesskaber. Hvis et fællesskab skal bestå, må det 
aldrig blive statisk, men hele tiden vedligeholdes med handlinger. For et fællesskab er 
mere end et sted eller en ting, vi kan være en del af. I et godt fællesskab er vi konstant 
i fælles skabelse, forklarer professoren. 

Vi, der sidder her i aften, har valgt at være med i Sct. Georgs Gilderne. Et fællesskab for 
voksne, hvor medlemmerne tilstræber at leve efter gildeidealerne. Vi er en organisation, 
der støtter spejderarbejdet og i høj grad også udfører humanitært arbejde både lokalt, på 
landsplan og internationalt og Gildebevægelsene er åben for alle uden hensyn til 
oprindelse race eller tro. 

- Familien kan være et godt fællesskab. Men den familie, der barrikaderer sig, altid låser 
døren og aldrig har udvekslinger med naboer eller lokalsamfundet opfylder kun det ene 
kriterium for at være et godt fællesskab. En velfungerende familie derimod, hvor alle bliver 
lyttet til, hvor man tager hensyn til hinanden og giver hinanden plads, hvor alle har 
indflydelse på, hvordan man skal gøre tingene, det er ifølge Dewey det gode fællesskab. 
Fællesskabet er der altså, når vi hver især hele tiden bidrager til at skabe det. Men hvad 
så, når vi ikke rigtig har noget at bidrage med? Er vi så dømt ude af det gode fællesskab? 
Nej, så enkelt er det netop ikke, mener Svend Brinkmann. 
- Alle skal tage noget med til grillen, og det er her, paradokset opstår. Hvis alle skal 
bidrage til et fællesskab, og der er en, der ikke har taget noget med til grillen, så skal 
vedkommende alligevel være velkommen. Det er det, den bibelske historie lærer os. Selv 
den, der modarbejder fællesskabet, skal være med. 
Det minder Brinkmann om en af hans yndlingsscener i tv-serien Matador. Den, hvor Ellen 
Skjern får en hest af sin stedfar Mads Skjern, fordi hun har præsteret godt i skolen. Daniel, 
som er Mads Skjerns egen søn, er ikke så dygtig i skolen og får ikke noget. Til alles 
overraskelse får Daniel så alligevel en hest. Katrine, hans stedmormor giver ham den og 
viser på den måde, at man ikke skal gøre sig fortjent til kærlighed og en plads i 
fællesskabet. Det er netop et radikalt budskab i kristendommen, mener Brinkmann. 
I påskeberetningen hører vi om, at Jesus holder det sidste måltidsfællesskab, det måltid, 
som vi fejrer skærtorsdag. Til måltidet er der dækket op også til Peter og Judas, som ellers 
er på vej til at fornægte og forråde Jesus. De får tilgivelsen på forhånd og deres plads ved 
bordet understeger, at de hører til i fællesskabet trods svaghed og fejl. 
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- Det fællesskab, vi fejrer skærtorsdag må siges, at være det ideelle fællesskab, siger 
Svend Brinkmann, og selvfølgelig er det et fællesskab, vi skal efterligne. Men i praksis 
lykkes det næsten aldrig at skabe det ideelle, inkluderende fællesskab. Der vil altid opstå 
hierarkier, eksklusioner og magtstrukturer. Men vi skal stadig stræbe efter det ideelle 
fællesskab. 

Fællesskab giver frihed 
Selv om der er noget tvungent over de fællesskaber, vi ikke selv har valgt, så er vi dybt 
afhængige af dem. For hvor hører vi ellers til, den dag vi ikke har en flot karakterbog med 
hjem eller ”noget at tage med til grillen”? Måske er det dem, der giver os frihed og ikke 
omvendt. 
- Vi fødes ind i fællesskaber, vi ikke selv vælger. Langt de fleste af de fællesskaber, vi 
indgår i, har vi ikke selv valgt. Når vi bliver voksne og har mulighed for at få en vis 
mobilitet, for eksempel når vi søger job et nyt sted, eller på anden måde skifter spor, så 
kan vi godt få indtryk af, at vi kan melde os ind og ud af fællesskaber. Jeg tror, det er 
vigtigt at huske på, at langt de fleste fællesskaber, vi lever i gennem hele vores liv, er 
givne. Det er bare nogen, der er der. Hvis man kalder de fællesskaber for 
tvangsfællesskaber, synes jeg, man gør vold på det eksistentielle vilkår, fællesskabet er, 
siger Brinkmann og uddyber, 
- Hvis man betragter fællesskaber som noget negativt, der er påtvunget os og man vil 
have ret til at vælge dem fra, så ser man fællesskaber som en potentiel trussel mod vores 
frihed som mennesker. Hvis man på den anden side betragter fællesskaber som positivt 
givne, eksistentielle vilkår, bliver fællesskaber en forudsætning for friheden. 
Fællesskaber kan være alt fra den lille kernefamilie, til en nation, en etnisk gruppe eller et 
verdensborgerfællesskab. Vi er knyttede til konkrete andre; vores familie, vores venner, til 
et konkret sted i verden. Det har globalisering og mobilitet ikke ændret på. I vores krop og i 
vores følelsesliv har det konkrete velkendte fællesskab stor betydning for os. Det oplever 
vi for eksempel, når det danske landshold vinder en fodboldkamp. 
Det hænger sammen med, at vi er sociale væsener, forklarer psykologiprofessoren. Det er 
eksistentielt betydningsfuldt at høre til i et fællesskab og alle har et ansvar for at vise andre 
vejen ind i det. Vi skal byde hinanden velkommen i forskellige fællesskaber gennem helt 
basale dyder som høflighed, venlighed og imødekommenhed. Også dem vi umiddelbart 
ikke kan lide. Vi skal se det som en opgave, vi alle sammen har ansvar for at udføre. 
- Siden jeg gik i skole, er der sket en stor forandring. Man gik dengang i den samme 
klasse i 9-10 år. I dag skifter man hele tiden. Der er indskoling, mellemtrin, og udskoling. 
Nogle skoler har ingen faste klasser. Traditionelt har vi i skolen lagt stor vægt på, at skolen 
ikke bare fortæller børn, hvordan verden er, vi skal også vise det. 
- Hvis vi vil gøre børnene til myndige demokratiske borgere, er vi nødt til at have en form 
for demokrati i skolen. Hvis vi gerne vil have, at børnene skal kunne fungere i et 
fællesskab, så er det ikke nok at fortælle dem, hvad et fællesskab er. Skolen skal selv 
være et fællesskab, som børnene skal gøre sig erfaringer med. 
Så fællesskab skal ikke bare holdes ved lige, det skal også læres. Og selv om det ikke kan 
tvinges frem, er der handlinger, som værner om fællesskabet, forklarer Svend Brinkmann. 
- Ligesom med kærlighed og tillid kan man ikke fremtvinge fællesskaber. Hvis det bliver et 
eksplicit mål at opbygge et fællesskab, bliver det utroligt vanskeligt. Fællesskaber må gro, 
hvis de skal være egentlige fællesskaber. Man kan ikke tvinge mennesker ind i tillidsfulde 
relationer, som fællesskaber gerne skal være. Men man kan fælles skabe, og det er vel 
egentlig det, der ligger i den radikale tanke om, at fællesskabet indstiftes ved en handling. 
Det sker om søndagen til nadverfællesskabet i gudstjenesten. Vi skal hele tiden indstifte 
de fællesskaber, vi indgår i med hinanden.  
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Venskab bryder naturlove 
Venskabet er et godt eksempel på fællesskab. De gamle grækere, som filosoffen 
Aristoteles beskrev venskabet. En ven interesserer sig for, at det går den anden godt, 
uanset hvad han selv måtte vinde eller tabe ved det. For Aristoteles var venskabet den 
fineste form for kærlighed. 
Til forskel fra dyrene har mennesker den evne, at vi kan have livslange venskaber. Det 
indebærer, at vi er forpligtede på hinanden, uanset om vi selv får noget ud af det. Det er 
på en måde at bryde med naturens love, med den brutalitet og noget-for-noget-tankegang, 
som hersker i naturen. Det samme gælder følelsen af forpligtelse over for et fællesskab. 
Folk dør for fællesskaber, især når det drejer sig om nationale fællesskaber. Unge danske 
mænd og kvinder er villige til at ofre deres liv for nationen, minder Svend Brinkmann om. 

 

Riddersvar 31. oktober 2018 

At kæmpe for ret mod uret. 

Jeg ser 2 ”uretter” 

Den ene er den, der er gjort imod, noget med lov eller forretningsorden. 

Og det er ikke den ”uret” jeg vil tale om her. 

Den ”uret” jeg vil tale om er: 

En misforståelse, sladder, fnidder eller et budskab, der er opfattet, måske genfortalt 
anderledes, end det er sagt. 

Altså en uret af kommunikativ art.    

Jeg vil lige starte med, at drage en gammel forfatter ind i billedet 

Henrik Ibsen, forfatter til bla. et Dukkehjem, Per Gynt mv. 

Levede fra 1828 til 1906, skrev i et af sine stykker: 

At man før man fører nogen et sted hen, skal ydmyge sig under dem, for derefter, at 
begynde sit arbejde  

Denne sætning, som ikke er ordret, passer rigtig godt til mit ridderspørgsmål… 

Hvordan fortolker jeg den?? 

At ydmyge sig under nogen, betyder, at jeg skal sætte mig i deres sted.  

Det er vigtigt fordi: 

Vær opmærksom på dine tanker, 

For de bliver til ord 

Vær opmærksom på dine ord, 
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For de bliver til handlinger, 

Vær opmærksom på dine handlinger 

For de bliver til vaner 

Vær opmærksom på dine vaner, 

For de bliver din personlighed 

Vær opmærksom på din personlighed 

For den bliver din skæbne 

Det vil med andre ord sige, at hver gang der bliver sagt noget fra en person til en anden, 
sker det på baggrund af hvilken ”State of mind” – hvilket ”lune” - personen er i. 

Så hvis der er sagt noget, som jeg mener skaber uret mod mig vil jeg: 

Tale med den der har sagt det. 

Jeg vil med HV… altså åbne spørgsmål finde ud af: 

Hvad mente du med det du sagde? 

Hvad ville du opnå? 

Osv.  

Og fortælle, hvordan jeg har oplevet det sagte, og hvad det har gjort ved mig. 

Jeg vil runde snakken af med lukkede spørgsmål 

Er vi enige om at osv. 

Begge parter skal kunne acceptere den løsning, problemet ender ud med, og 

der skal altid være 3 vindere. 

Den der har gjort uretten, den der har modtaget uretten og vores dejlige Gilde. 

Altså jeg vil kommunikere – tale på en ligefrem, åben og ærlig måde, og tale direkte – ikke 
bruge ironi og sarkasme. 

Jeg vil nemlig gerne have, at alle gildebrødre ved, hvor de har mig og kan stole på mig. 

Det hele med respekt for den jeg taler med og med respekt for mig selv. 

Jeg vil slutte mit svar med et par linjer fra en sang, der er blevet ”melodien i mit liv”. 

Jeg hørte den første gang, da jeg lige var startet på min uddannelse i Danske Bank, og 
den har fulgt mig gennem mit liv. 

Jeg synes også sangen er et billede på min adfærd, og på den måde jeg gerne vil arbejde 
med /mod fred og ro. 
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OH, if you need a friend 

I’m sailing right behind 

Like a bridge over troubled water 

I will lay me down. 

Jeg vil gerne være den bro, der får det oprørte vand til at falde til ro, så vi sammen kan 
blive de strømme, der fører mod stranden. 

For vi udvikler os, ved de bølger der kommer, men vi er stærkest – flottest når vi ruller 
sammen vej. 

 

 
6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 
Gildemestertale – holdt ved Fødsels- og Sct. Georgs Gildehal, torsdag den 19. april 2018, Gildeborgen 
 
GILDELOV OG GILDELØFTE – et historisk tilbageblik. 
 
Det statiske – det blivende i vor bevægelse – SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – 
er vor gildelov og gildeløfte, hvor vi som gildebrødre til alle tider kan søge tilbage og sige – 
her har vi grundlaget for vores liv og virke. 

I gildeloven og i gildeløftet udtrykker vi vore idealer, idet vi samtidig har anbragt såvel 
gildelov som gildeløfte i et rituelt sammenhæng i vore gildehaller, der giver en særlig 
styrke til såvel gildeloven som gildeløftet. 

Gildelov og gildeløfte er altså de grundpiller i gildearbejdet, som har størst betydning for 
den enkelte gildebror. De er gildets inderste væsen og dermed den enkelte gildebrors 
støtte i den daglige tilværelse, såvel i det indre og ydre gildeliv som i arbejde og fritid. 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark har sin fulde og hele baggrund i Den danske 
Spejderbevægelse. Det var denne spejdermæssige baggrund, som gav inspiration til 
formuleringen af den første gildelov og det første gildeløfte, som lå meget tæt op til den 
spejderlov og det spejderløfte, som var bekendt fra spejdertiden. For vore stiftere – Erik 
Sjøquist (SJØ), Erik Dahl og Frode Heiberg Jürgensen – som alle var tidligere spejdere og 
førere – var det et godt og rigtigt set træk at binde spejdertid og gildetid sammen via 
gildelov og gildeløfte. 

Det skal dog nævnes, at gildebevægelsen ved sin start, mandag den 24. april 1933, 
ikke havde speciel lov og løfte, idet man startede gildebevægelsen uden ganske at gøre 
sig klart, hvilket sigte man havde. Det man gjorde var simpelthen at prøve at samle alle 
gamle og tidligere spejdere i en sammenslutning – en bevægelse. Det er først i forbindelse 
med dannelsen af Sct. Georgs Storgildet i påsken 1934, at såvel ritualerne for vore 
gildehaller som tankerne om lov og løfte kommer ind i billedet. Ved dette første 
storgildeting blev det vedtaget, at retningslinjerne for gildearbejdet skulle angives af 
spejderloven og roverloven samt af det i forbindelse hermed specielt udformede gildeløfte, 
som kom til at stå uændret gennem 45 år frem til 1979, hvor såvel gildeloven som 
gildeløftet fik en anden ordlyd.  
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Der havde i årtiet forud, og senest ved landsgildetinget i Aalborg i 1977, været røster 
fremme om at ændre gildelov og gildeløfte så det var mere tidssvarende og tilpasset 
spejderbevægelsen – blandt andet fordi Det danske Spejderkorps og Det danske 
Pigespejderkorps havde slået sig sammen i et korps i 1973. 

På et landsgildeledelsesmøde, der blev afholdt på Molskroen ved Ebeltoft Vig på Mols 
(Djursland) i efteråret 1977 – hvor jeg deltog i min egenskab af redaktør af ledelsesbladet 
IMPULS – blev jeg sammen med Provincialmester for Midtjylland Paulli Martin og 
Landsgildekansler Hans-Erik Harboe sendt op på et værelse for at udforme en ny gildelov 
og et nyt gildeløfte – og vi fik besked på, at vi ikke skulle komme ud fra værelset, før vi 
havde et forslag – fuldstændig som når kardinalerne skal vælge ny pave. 

Vi var ikke i tvivl om, at vi ved en ny udformning ville fastholde såvel det tredelte 
gildeløfte som den ti-delte gildelov, idet disse symbolsk hefter sig stærkt til 
gildebevægelsens symbolverden – vort gildetegn. 

Vort gildetegn er som bekendt sammensat af pigespejdernes trekløver og 
drengespejdernes lilje, som fortæller os, at vi er en sammenslutning af nuværende og 
tidligere spejdere. Endvidere har gildetegnet i sig den franske liljes symbol – kompassets 
nordpil – der minder os om at holde ret kurs – altså en tredeling og i liljen er der to 
femtakkede stjerner – altså i alt ti. 

Disse kan symboliseres med vort gildetegns trekløver og lilje og de to stjerner i liljens 
blade, hvor kløveren og liljen symboliserer vort tredelte gildeløfte og de to femtakkede 
stjerner symboliserer gildelovens ti dele. 

Vor gildelov er opdelt i ti dele således, at: 
De tre første led – som vedrører den enkelte gildebrors arbejde med sig selv – lyder: 
at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse, 
at erkende sin fejl og rette dem, 
at nå til beherskelse af sit sind, 
De næste tre led, som vedrører forholdet til ens medmennesker – lyder: 
at have respekt for det der har værdi for andre, 
at være venlig og forstående overfor andre, 
at gøre livet gladere og lysere for andre, 
De tre led derefter som vedrører forholdet til omverdenen og samfundet – lyder: 
at tage medansvar i familie og samfund, 
at værne naturen og vore nationale værdier, 
at virke for international forståelse, 
Det sidste led der danner afslutningen på loven – lyder: 
at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret. 

Det sidste led er en erkendelse af, at den enkelte gildebror lover at opfylde sine 
forpligtigelser i mindst samme omfang, som han/hun kræver sine rettigheder respekteret, 
men det er også et klimaks på gildeloven, idet den opsummerer og forstærker den enkelte 
gildebrors holdning til det etiske indhold i de foregående led. 

Ved udformningen af gildeløftet, som vi senere i aften skal bekræfte, lød det første led 
før 1979 således: ”at gøre min pligt mod min gud og mit land” som - for os der er optaget 
før 1979 - var ganske naturligt, men teologisk var det en fejl, idet det er i modstrid med den 
opfattelse, som den kristne kirke, herunder den dansk folkekirke har. Mennesket hverken 
kan eller skal gøre sin pligt mod sin gud, men alene modtage – en pligt er lovbunden – og 
det står den kristne kirke ikke for. Gud står for, at mennesket har din fulde frihed til selv at 
vælge. 
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I erkendelse af det teologiske forkerte måtte vi i udvalget finde et andet første led – og 
hvilket var mere naturligt end at vælge det, som svarede til, hvad der siges i spejderløftet 
nemlig ”at holde spejderloven” og oversætte det til ”at holde gildeloven”. Hvilket skulle 
gøre det mere genkendeligt for spejdere, som søgte optagelse i gildebevægelsen. 

At holde gildeloven svarer til spejderløftets ord og understreger dermed, at vi ser 
gildebevægelsen som en naturlig fortsættelse af spejderbevægelsen. 

At hjælpe andre bekræfter formålsparagraffens ord om, at vi skal støtte 
spejderarbejdet og deltage i løsningen af humanitære og samfundsmæssige opgaver. 

At føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, som efter min 
overbevisning er ret og rigtigt skal opfattes som et symbolsk begreb i den enkeltes 
arbejde med sin livsanskuelse og sine holdninger. 

Indledningsvis står der for gildeloven: ”Enhver gildebror gør sit bedste for” og 
indledningsvis står der for gildeløftet: ”Jeg lover oprigtigt at stræbe efter”: 

Løfter afgiver man først og fremmest overfor sig selv. Det er derfor op til den enkelte 
gildebrors egen samvittighed at leve op til sine løfter. 

Det er gildebevægelsens formål at støtte den enkelte gildebror i det praktiske arbejde 
med at efterleve gildeloven og gildeløftet, samtidig med at der tilstræbes en vekselvirkning, 
en individuel udfoldelse og samarbejde med andre. 

Gildehallen er vort etiske og moralske værksted – de store ords forum – for det er i 
gildehallen, vi skal fastholde hinanden i gildebevægelsens idealer. 

Det er derfor, at gildehallen har en ramme – et fast ritual – netop med henblik på at 
minde os om, at medlemskabet af gildebevægelsen forpligter os til at være en vigtig del af 
bevægelsen og styrkelsen af vort samfund. Ordene der bliver sagt i gildehallen skal 
ligeledes minde os om, at vi i gildefællesskabet bærer ansvar overfor hinanden og det 
omgivende samfund. 

Gildehallens formål er altså at inspirere os til at efterleve det der er opstillet for os 
gennem ordene i gildeloven og gildeløftet. 

Gildets opgaver kan ikke alene løses i gildehallen, men grundlaget for løsningen af 
opgaver kan skabes i gildehallen. 

Når gildehallen har et fast ritual, så er det først og fremmest ment som en støtte for 
gildemesteren og gildehallens øvrige embedsmænd, men også for at sikre en 
genkendelighed i alle landets gilder, så vi, som gæstende gildebrødre umiddelbart kan føle 
os hjemme. 
 
Jørgen Orlien 
27. februar 2018 
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Vesterhavsmarchen – et historisk tilbageblik 
 
På stadsgilderådsmødet torsdag den 15. november 2018 var Sten Bramsen formand for 
Vesterhavsmarchen lidt i vildrede med, hvornår man startede Vesterhavsmarchen. Jeg 
kunne på mødet oplyse, at den startede søndag den 6. august 1972. Så i år var den 
syvogfyrretyvende (47) gang der blev afholdt Vesterhavsmarch på stranden mellem 
Blokhus og Løkken. 
 
Men hvordan opstod egentlig tanken om Vesterhavsmarchen? 
 
Ja! Forhistorien er følgende: Torsdag den 3. februar 1972 indkaldte stadsgildeledelsen - 
som bestod af SGM Torkild Mouritzen, SGK Finn Ejboe og SGS Ivan Christensen - én 
repræsentant fra hvert af de daværende 10 gilder til et møde i Gildeborgen. Formålet med 
mødet var at orientere om det forestående tværgildearrangement GULDGRAVERJAGT 
SEPT. 1972. Et arrangement, som alle fremmødte blev bedt om at behandle yderst 
FORTROLIGT, idet man ikke ønskede, at der på dette tidlige tidspunkt skulle komme alt 
for mange oplysninger ud til offentligheden. 
 
Idéen med GULDGRAVERJAGT SEPT. 1972 var kort: 

• At opføre en WILD WEST BY med saloons (salgsboder m.v.). 
• At der i tilknytning hertil var et indhegnet areal, hvor der var nedgravet 

”guldklumper”, som der kunne graves efter. 
 
Entréen var fastsat til kr. 2,00, og det kostede yderligere kr. 5,00 at medbringe en spade 
eller et andet graveredskab på graveterrænet. 
 
Budgettet var anslået til kr. 25.000, og der skulle være en kampagne med titlen HOLD 
NATUREN REN. 
 
Der blev på ovennævnte møde nedsat forskellige udvalg til varetagelse af helt specifikke 
opgaver. Undertegnede blev – blandt andre – medlem af guldgraverbyudvalget, som 
skulle forestå opbygningen af en ”rigtig” ”WILD WEST BY”, idet det var intentionen, at 
hvert af de 10 gilder skulle have sin egen saloon/salgsbod. 
 
Ca. 3 måneder senere, på mødet mandag den 29. maj, oplyste SGK Finn Ejboe, der var 
den dynamiske leder, at man endnu ikke havde fået den fornødne tilladelse fra 
Justitsministeriet til at afholde arrangementet, men man havde fået TOMS GULDBARRE 
til at sponsorere arrangementet med kr. 10.000 mod behørig reklame, og man havde fået 
tilladelse til at anvende et 20.000 m2 stort areal på Hvorup Kaserne. 
 
Trods den manglende tilladelse fra Justitsministeriet fortsatte de enkelte udvalg deres 
arbejde, men man talte dog om en alternativ mulighed – et WILD WEST SHOW i 
Aalborghallen med cowboys og cowgirls, saloons osv. eller et loppemarked, som vi 
tidligere havde haft stor succes med i Aalborghallen under titlen Paris i Aalborg i 1967. 
 



28 
 

Det næste møde blev fastsat til mandag den 19. juni. På dette møde blev vi bekendtgjort 
med et definitivt afslag fra Justitsministeriet med den påtegning, at ”skattejagt efter 
værdigenstande ikke tillades.”  
 
Selvom skuffelsen over afslaget var stor, alt var jo planlagt og klar til iværksættelse, gik 
man straks i gang med at finde en idé til et andet arrangement. Midt i den snak, 
(brainstorm) der udspandt sig på kryds og tværs over bordet i spisestuen, fremkom Finn 
Quist (8. gilde) med et forslag til et slags dansk Vasaløb. Der var dog ikke i første omgang 
gehør for forslaget, men efter at Finn mere detaljeret havde redegjort for sin idé, vandt den 
alle de tilstedeværendes tilslutning. Efter en del snak blev det besluttet, at der den sidste 
skoleferiedag – søndag den 6. august 1972 – skulle afholdes et kondiløb på stranden 
mellem Blokhus og Løkken. 
 
Vi skrev altså mandag den 19. juni, så der var mindre end 2 måneder til udarbejdelse af et 
detaljeret program. Det lykkedes, alt var klappet og klart til afholdelse af den første 
Vesterhavsmarch søndag den 6. august – med et budget på kr. 6.975. Vi fik et overskud 
på kr. 6.205,79 – vel et ganske pænt beløb, når man blandt andet tænker på den korte tid, 
der havde været til planlægningen, samt at afholdelsen var på den sidste skoleferiedag.  
 
For at gøre opmærksom på arrangementet blev der i hele ferielandet mellem Blokhus og 
Løkken uddelt 10.000 reklamefoldere. Endvidere var der trykt 10.000 startkort og diplomer. 
Der var huer til børnene. 
  
Deltagerne kunne vælge at gå fra Blokhus til Løkken og/eller retur – en strækning på 
henholdsvis 14 km og 28 km Deltagergebyret var kr. 5,00 og man fik efter fuldendt tur 
indenfor 4 timer udleveret et diplom, som bevis på, at man havde deltaget. Der var 
mulighed for på startstederne Blokhus og Løkken at købe pølser og is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startkortet 
Bevis for at man havde gennemført  
turen indenfor 4 timer. 
Størrelse 10 x10 cm. 
      

Diplomet var i format A4 
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Indtægten var kr. 13.842,50 med et overskud på kr. 6.205,79, som kom til at danne 
grundkapitalen til Sct. Georgs Gildernes i Aalborgs Katastrofefond, hvor der i fundatsen 
står ”Fondets midler og renter må kun anvendes til velgørende eller almennyttige formål, 
hvor hjælp bør ydes omgående”. På stadsgildetinget tirsdag den 11. maj 1993 blev navnet 
ændret til ”Sct. Georgs Gilderne i Aalborgs Katastrofekasse.” ligesom fundatsen ordlyd 
blev ændret. Katastrofekassen har gennem de forløbne år udbetalt beløb til mange 
forskelligartede katastrofer verden over fortrinsvis gennem Folkekirkens Nødhjælp og 
Dansk Røde Kors. 
 
Det allerførste Vesterhavsmarchudvalg bestod af følgende:  
SGM Torkild Mouritzen (leder af vendepunkt Kettrup Bjerge), SGK Finn Ejboe (formand), 
Ole Brøndum Christiansen 1. gilde (reklame), Birgit Kjær 2. gilde (sekretær), Ole 
Krogsgaard 3. gilde, Niels Peter Risgaard 4. gilde (BERA-stilladser), Arne Odgaard 8. 
gilde (leder af Løkken), Finn Quist 8. gilde (distribution i sommerlandet), Lise Pedersen 9. 
gilde, Bodil Ramsgaard 9. gilde, Lene Jerne Larsen 10. gilde (dommer), Jørgen Orlien 10. 
gilde (leder af Blokhus) og Børge Petersen 10. gilde (presse),  
 
Det skal nævnes, at 54 gildebrødre var med til at afvikle denne første Vesterhavsmarch. 
 
Overskuddet for den første Vesterhavsmarch kr. 6.000 blev anvendt som hjælp til de 
katastroferamte efter vulkanudbruddet på Island.  
 
I GILDEPOSTEN august 1972 retter stadsgildeledelsen en stor tak til de mange 
gildebrødre, som medvirkede til afviklingen af arrangementet og nævner blandt andet, at 
”Den blanding af gamle kendinge indenfor gilderne og helt nye gildebrødre viste, hvordan 
man kan løfte i flok – både når det gælder at rejse BERA-stilladser og mindre 
kraftbetonede opgaver.” 
 
Endvidere nævnes det, at man næste år – 1973 – vil søge Vesterhavsmarchen afviklet 
omkring medio juli – det blev den 2. søndag i juli - og det har det været siden. Ligeledes 
ville man i stedet for et diplom udlevere en ”medalje” til marchdeltagerne. 
 
Det er faktisk ganske sjovt at tænke på, at et arrangement på grund af et afslag fra 
Justitsministeriet, gav grobund for et andet livskraftigt arrangement VESTERHAVS-
MARCHEN, som altså i 2021 kan fejre 50 års jubilæum (halvtredsindstyvende gang). 
 
Jørgen Orlien 
De historiske Samlinger 
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FØDSELSDAGE I DECEMBER 
 
Dato:               Gilde: 
05.  Ingelise Back 6. 
08.  Kirsten Særmark-Thomsen 10. 
09.  Inger Jensen 9. 
11.  Allis Bartolin Møller 11. 
13.  Henrik Boelsmand, 70 år 8.  
14.  Eva Lykke Madsen, 70 år 2. 
14.  Gunny Kongsted  9. 
14.  Annie Sperling 10. 
15.  Per Hougaard J. 8. 
16.  Kirsten Hansen 9. 
19.  Johannes Christiansen  10. 
20.  Hanne Groth  9. 
24.  Bente Bo Orlien 6.  
27.  Yrsa Schøtt Jacobsen  9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARRANGEMENTER I DECEMBER 
 
Dato:                                           Gilde: 
01. Juletur    1. 
03. Julemøde  8. 
03. Julemøde    11 
04. Julemøde  10. 
05. Julemøde   5. 
06. Fjerritslevgildet  julemøde 
06. Julemøde  9. 
10. Julemøde  7. 
11. Julemøde   12. 
12. Julemøde    2. 
13. Julemøde  6. 
18. Julemøde Kulturlauget 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
Se gamle ”Spejderjul” og andre 
Spejder magasiner på dette link: 
 
http://www.jubi100.dk/biblioteket.html 
 
  

http://www.jubi100.dk/biblioteket.html
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FØDSELSDAGE I JANUAR: 
Dato:                         Gilde: 
01. Helge Hoff,   8. 
04. Bjørn Mathiassen,   10. 
09. Inge Rafn  9. 
09. Gert Lassen  5. 
11. Søren Aagaard  Petersen  8. 
11. Betty Kjærsgaard  10. 
11. Else Højberg,  11. 
11. Knud Pedersen  7. 
13. Betty Pedersen, 85 år 2. 
15. Birgit Olesen  2. 
18. Ellen Henriksen  12. 
21. Kamma M. Pedersen 11. 
28. Claus Hansen   1. 
29. Ørvin Pedersen  7. 
31. Anne-Marie Hansen   2.. 
 
 

ALLE ANNONCØRER OG LÆSERE 
ØNSKES 

 
 EN RIGTIG GLÆDELIG JUL  

 
OG 

 
 ET GODT NYTÅR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARRANGEMENTER I JANUAR: 
Dato:                 Gilde: 
03. Nytårsgildehal 6. 
04. Travetur 10. 
04. Nytårsgildehal  8. 
12. Nytårskur  
16. Nytårsgildehal 1. 
16. Nytårsgildehal 5. 
16. Nytårsgildehal 7.  
17. Nytårsgildehal 9. 
19. Torskegilde i Fjerritslevgildet 
21. Nytårsgildehal  10. 
24. Nytårsgildehal  11. 
24. Nytårsgildehal 2. 
29. Nytårsgildehal 12. 
31.  Sangerlauget  
 
 
 
 

. 
TIL LYKKE TIL ALLE  

 
JUBILARER OG FØDSELARER 

 
07.01. 

Bodil B. Bredahl, 11. Gilde, 50 år 
10.1, 

Margit Kjær Nielsen, 10. Gilde,25 år 
13.01. 

Palle Bjørnstrup, 5. Gilde, 50 år 
18.01. 

Poul Petersen Bach, 5. Gilde, 25 år 
18.01. 

Hanne Schewing, 9. Gilde, 40 år 
23.01. 

Bent Uggerly, 5. Gilde, 50 år 
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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 

 
  

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 

 
HUSK: 

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

 

 

Deadline for Gildepost,  
nr. 1, februar 2019 

Mandag, den 28. januar 2019 
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