Jubilæumsskrift
Billeder fra 50 års historie

10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg

50
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1970 - 22. 08. – 2020

10. Sct. Georgs Gilde fylder 50 år i 2020.
Det er med stor glæde, at jeg får lov til at skrive forordet til dette
jubilæumsskrift, som fortæller om og i billeder viser den betydning, gildet har
haft for mange gildebrødre og for gildebevægelsen i Danmark.
De første 25 år af et gildes historie, bliver brugt til, med entusiasme og
gåpåmod, at bygge et gilde, der med rod i spejderbevægelsens idealer og
ideer, lever videre og er med til at forme det sammenhold, der på trods af
alders-, sociale- eller politiske forskelligheder er blevet stærkt og bæredygtigt.
Gennem de næste 25 år har vi brugt tiden på vedligeholdelse og på at
strømline gildet, så det i dag, er i tråd med tiden og et gilde, hvor vi i sammen
udforsker nye veje.
Vi kan nu fejre vores 50-års jubilæum som et stolt og stærkt gilde med en god
lang historie.
10. Gildes historie er farverig og munter, gennem årerne har mange
gildebrødre været aktive i opbygningen og vedligeholdelsen af Gildeborgen,
som et centralt samlingssted for gildebrødre i Aalborg.
Gildet er i dag et gilde, hvor hver gildebror har mulighed for at udfolde sig med
egne talenter, med egen energi og med egen indsats.
Gildet har samlet deltaget i mange spændende hjælpearbejder, hvor vi har
brugt udbyttet til, gennem donationer, at give spejdere hjælp til spændende
udfordringer, ydet økonomisk bistand ved katastrofer og ydet donation til
humanitære indsatser.
De mange billeder viser også et gilde hvor vi i muntert samvær hygger os,
tager på udflugter eller arbejder sammen. Et gilde hvor vi gennem vores
kammeratskab bliver stærkt fordi vi værner om hinanden og respektere vores
forskellighed.
Må denne bog blive til erindring om en god tid og en inspiration til kommende
dage for alle gildebrødre.
Et stort tillykke med jubilæet og alle gode ønsker om fremtiden.
Annie Sperling
Gildemester
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Indledning.
I forbindelse med 10. Sct. Georgs Gildes 50 års jubilæum den 22. august
2020 fik jeg lyst til at udarbejde et ”Jubilæumsskrift”, som skulle være fyldt
med mange af de billeder der igennem – specielt de sidste 25 år – er taget af
begivenheder, forårs- og week-end ture, loppemarkeder, friluftsgildehaller etc.
Mit håb er, at der vil komme mange gode minder til dig, når du læser
Jubilæumsskriftet.
Jeg har selv netop i 2020 været medlem af 10. Gilde i 47 år og har været
meget glad for at gense alle de gode minder, jeg har haft sammen med de
mange gildebrødre, jeg har kendt igennem de mange år.
Nogle gildebrødre har kun været med i 10. Gilde i kort tid, men rigtig mange
har haft både 10, 15, 25, 40 jubilæum. Ganske få har haft 50 års jubilæum
eller er meget tæt.
Efter 50 år kan det ikke undgås, at vi også har mistet mange gode gildebrødre,
som vi altid vil savne.
Med dette Jubilæumsskriftet skal vi mindes alle de gode gildeoplevelser med
gode gildebrødre, som vi har haft i 10. Gilde.
Foråret 2020
Janne Voss Hansen

Link til 10. Gildes hjemmeside: www.10gildesct-georg-aalborg.dk
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Oprettelsen af 10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg.Gilde i Aalborg blev
stiftet den 22. august 1970.
I 1969 nedsatte 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg et udvalg til at arbejde med
tankerne om en deling af gildet. 6. Gilde var på daværende tidspunkt det
eneste blandede gilde i Aalborg. De 8 andre gilder i Aalborg var/er kønsopdelte
gilder. Allerede ved Gildetinget den 18. marts 1970 kunne Gildemesteren
meddele, at der nu var grundlag for at dele 6. Gilde og oprette et nyt blandet
gilde i Aalborg – 10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg. Kravet var, at mindst 22
gildebrødre ville gå over i det nye gilde.

Den første Gildeledelse i 10. Gilde
GM: Kirsten Hector Knudsen, GK: Anne Mette Pedersen, GS: Jørgen Jørgensen

Det var ikke let for de daværende gildebrøde i 6. Gilde at vælge, men 20
gildebrødre i en godt spredt aldersfordeling, valgte at forlade 6. Gilde og blive
overført til det nye 10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg.
Overførslen fandt sted den 22. august 1970 ved en festlig indvielse i
Papegøjehaven i Aalborg.
Den daværende landsgildemester Edmund Kjeldsen, ledte den højtidelige
overførsel og indsatte den første gildeledelse. Landsgildemesteren sluttede sin
tale til det nye gilde med at sige:
”Byg jeres Gilde op på gildelovens grund, giv det ansigt og indhold, så I kan
være det bekendt. Byg det med et vågent øje for fremtiden, et stærkt blik til
nutiden og med en venlig tanke til fortiden”.
Et citat som stadigvæk er aktuelt.
10. Gilde udviklede sig i rivende fart. Efter 2 år var medlemstallet mere end
fordoblet. I 1977 havde 10. Gilde 55 medlemmer og ved gildetinget i marts
måned, var der forslag om deling af gildet. Det førte til, at man på et
ekstraordinært gildeting i september 1977 vedtog at dele 10. Gilde.
I oktober måned 1977 blev 12. Sct. Georgs Gilde i Aalborg stiftet. Aalborg fik
endnu et blandet gilde. I dag er medlemstallet 29 gildebrødre.
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Hjælpearbejde.
Gennem årene har 10. Gilde ydet økonomiske bidrag til såvel spejderarbejde
som humanitært arbejde. Midlerne til hjælpearbejdet kom i 1970’erne og
1980’erne fra større fællesarrangementer sammen med de øvrige gilder i
Aalborg. Her kan nævnes Pinsemarkeder, Loppemarkeder, Rundskuedage og
Aalborg Dage. Siden kom loppemarkeder i Nibe og på det seneste har været
afholdt bl.a. ”Garagesalg” og Loppemarkeder i Gildeborgens Have.
Rundskuedage i Aalborghallen.
Rundskuedagene blev afholdt midt i 1970erne. Optil rundskuedagene, blev der
solgt rundskuehæfter med gode præmier. Hovedpræmien var en bil. Her
snedkererede vi bl.a. fuglekasser. De var ikke lige pæne alle sammen! Det gik
lidt bedre med småkagebagningen under Busser gode vejledning.

Inger Carøe og Harriet Dahl

Karen Hunderup

Leo Nielsen og Vivi i baggrunden
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Loppemarked i Gildeborgens have i 2006 og 2008
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Lidt mindre beskedent var opstillingen ved garagesalgene i
2016 – 2018
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Billeder fra et ”lille” loppemarked i efteråret 2019 på
parkeringspladsen foran Gildeborgen.

Vagt på travbanen i 2013

Preben og Niels

I 2018 – 2019 deltog alle gilderne i Aalborg med uddeling af breve fra
Intego.
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Billeder fra Gildelivet i 1970’erne.
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Billeder fra Gildelivet i 1980’erne.
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3. Nesodden Sct. Georgs Gilde, Norge

Der opstod en tanke i gildet om at få et
venskabsgilde fra et af de nordiske lande, og ved
Nordisk Stævne på Bornholm i 1986, fik vi gennem
den daværende gildemester Eva, den første kontakt
med 3. Nesodden.
Den første gang de besøgte os var i 1987, siden er
det blevet til mange gensidige besøg.
I 2019 valgte vi at stoppe med de gensidige besøg.

Nesodden 1990

Nesodden 1996

2008 på besøg på Nesodden

2008 ”Guldgruppen” optræder på Nesodden
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3. Nesodden Sct. Georgs Gilde, Norge

3. Nesodden 2005

1990’erne Nesodden

Frokost i det grønne i Danmark

1988 Lindenborg Gods

2008 17. maj i Oslo

2012 på besøg på Nesodden
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25 års jubilæum - august 1995
”Referat fra Gildeposten september 1995:
Så oprandt endelig dagen!
Som en perfekt indledning til et
nyt gildeår fejrede 10. Gilde sin 25
års fødselsdag den 19. august
1995.
Mange gode kræfter havde været i
gang i et års tid for at lave et godt
arrangement. Og det lykkedes til
fulde.
Vort venskabsgilde i Norge, 3. Nesodden, mødte talstærkt op, for at fejre
dagen med os.
Dagen startede kl. 10.00 i Duus Vinstue, hvor 34 skulle optages i Christian den
Fjerdes Laug. Oldermand/gildebror Niels Voss Hansen gav sammen med sine
stolsbrødre os alle en meget morsom og uforglemmelig oplevelse af lauget og
Aalborg.
Festaftenen indledtes med vandrehal og champagne med efterfølgende
gildehal i klosterets stemningsfulde lokaler.
GM Bengt L. Christense bød velkommen og glædede sig over, at så mange var
mødt op (omkring 70 mennesker).
En særlig velkomst fik vores norske gæster, SGM Palle Bjørnstrup med frue
samt LGM Niels Rosenbom med frue og 10. Gildes første GM Kirsten Hector.
I anledningen af fødselsdagen overrakte GM en pengegave til en repræsentant
for Kong Hans gruppe.
I sin tale sagde GM Bengt Christensen, at det var med glæde og stolthed, han
denne dag sad som gildemester ved vores 25 års jubilæumsgildehal.
En 25-årsdag er en stor dag i forskellige sammenhænge. Det vidner om
stabilitet og kvalitet. Ting som vi genkender i vort gilde. Bengt har kun været
med i den halve tid – til gengæld har den tid præget hans tilværelse positivt,
og han kunne ikke forestille sig en tilværelse uden gildet.
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10. Gilde bærer præg af kvalitet og stabilitet. Der har været plads til
opfindsomhed og initiativ, som er bakket op. Vi kan stadig, uagtet vi er blevet
25 år ældre. Og til vores norske venner – gildevenskab på tværs af
landegrænser – det har beriget mange af os.
Bengt ønskede, at gildet måtte fortsætte den gode stil, vi har lagt, at
fællesskabet må stortrives, selvom vi er blevet 25 års ældre kan vi stadig
mindes morgenstemningerne fra vores spejdertid.
Herefter blev det spillet ”Morgenstemning” af Grieg.
Niels Rosenbom holdt tale, hvor han bl.a. fortalte om sit besøg på
verdensjamboreen i Holland, og Palle Bjørnstrup holdt 5 min. Sct. Georg.
Kirsten Hector læste gildeloven.
Eftergildehallen blev holdt i Erhvervenes lokaler på Boulevarden, hvor
festudvalget havde tilrettelagt et brag af en fest.
Borddækning og servering var lagt i hænderne på spejderne fra Kong Hans og
Eva og Robert Madsen var aftenens toastmastere. De førte os på bedste vis
gennem menuen, krydret med taler af Leo Nielsen, Niels Rosenbom, Jørgen
Orlien og Peter Pedersen. GM Bjørn Eriksen fra 3. Nesodden talte for det gode
venskab og overrakte Bengt Christensen et smukt tinfad til erindring om
dagen.
Efter at have nydt bordets glæder, blev gulvet givet frit til tonerne fra Aalborg
Fodvarmere, og det kan nok være de kunne få folk op af stolene. I den mere
en lune augustaften kom sponsoratet fra Carlsberg svært tilpas.
I en tid, hvor der i gildebevægelsen sukkes efter tilgang af yngre kræfter, kan
man fristes til af spekulere på hvorfor! Den energi der blev lagt for dagen på
dansegulvet, tyder på at gildebrødre – i hvert fald i 10. Gilde – nemt kan klare
25 år til.”
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I 2010 kunne 10. Gilde fejre 40 års jubilæum.
Referat fra Gildeposten september 2010:
”Fejringen af 10. Gildes 40 års jubilæum blev
indledt fredag, den 20. august med
kammeratskabsaften spejderhuset på
Lindholmsvej med deltagelse af alt 40
personer.
10. Gildes venskabsgilde, 3. Nesodden i
Norge deltog med 10 gildebrødre, og
gensynsglæden var stor hos begge gilder.
Gildemester Vibeke Rasmussen bød
velkommen og gildemester Doris Bjerke
overbragte en hilsen fra 3. Nesodden Gildet.
Aftenen sluttede tidligt for at alle kunne være
friske til næste dags fejring med et stort og
alsidigt program.
Den 21. august startede dagen i
Christian den Fjerdes Laug. 15
gildebrødre norske som danske
skulle optages. Latteren rullede da
laugsbrødrene skulle præsenteres
og oldermand og gildebror Niels
Voss Hansen fortalte laugets
historie. Traditionen tro, måtte de
som skulle optages sidde og tørste,
mens vi andre skyllede halsen. Så gik
turen med musik om til ”øltræet”, og videre om til bagdøren, hvor Lis
Andersen var den første til at prøve
om nøglen passede. Endelig fik de
optagne de røde pølser og lidt
væske. Det var en rigtig morsom
optagelse.
Kl. 16.00 var der gildehal i Aalborg
Kloster. Vi skulle indvi vores nye
fane og havde derfor besøg af Poul
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Knudsen fra Danmarkssamfundet, som slog det første søm i, derefter SGM Eva
Lykke Madsen og til sidst GM Vibeke Rasmussen.

Uddrag af gildemesterens tale: Det hele begyndte i 1970, hvor 6. Gilde på
deres gildeting i marts vedtager at
barsle med et nyt gilde – 10. Gilde.
Den 22. april blev det stiftende møde
afholdt. 22 gildebrødre havde ønsket
at blive overført til det nye gilde.
Kirsten Hector Knudsen, Anne Mette
Pedersen og Jørgen Jørgensen, blev
valgt til gildets første ledelse.
Landsgildekansler Edmund Kjeldsen
foretog indvielsen. GM i 6. Gilde
Thurid Stormoen Pedersen sagde bl.a. i
sin gildemestertale, at nu havde 6. Gilde nået myndighedsalderen – 18 år, og i
pagt med tidens øvrige unge, udnyttede de den opnåede selvstændighed, ved
at barsle med et nyt gilde, som ved dåben tik navet 10. Sct. Georgs Gilde i
Aalborg.
5 min. Sct. Georg blev holdt af Leo
Nielsen, som har været med helt fra
starten. Han kom ind på mange af de
samme ting som i gildemesterens tale.
Han fortalte hvor meget hans tid i gildet
havde betydet for ham, om alle de
venner han havde fået, og også at en
hel del af dem, ikke var mere.
Denne dag fejrede vi også et 25 års
jubilæum, idet Aage Schmidt Pedersen
havde været med i 2 x 12½ år. Af
personlige årsager var han ude en tid,
men kom så tilbage til 10. Gilde. GM overrakte ham 25 års nålen.
Gildeloven blev læst af Hans Dahl. SGM Eva Lykke Madsen overtog øksen og
lukkede gildehallen.
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Kl. 18.00 mødtes vi alle igen til
selve fødselsdagsfesten i
Løvvangens Kirkecenter.
Ved velkomstdrikken sang
Sundbykoret, og så gik vi ind i
en festlig pyntet sal. Vibeke
Rasmussen bød velkommen og
ønskede os en festlig aften.
Ikke en fødselsdag uden en
fødselsdagstale, som blev holdt
af Edith Mathiassen. En på én
gang rørende og hjertevarm tale
omhandlende et fantastisk samvær – utrolige fester både i gildet og i private
sammenhænge. Tankevækkende gildehaller og møder. Der har været glæde
og smil, når vi mødtes. Der har været sorg, når vi har mistet en som stod os
nær, og hver gang har der været et solidt håndtryk og knus. Det bringer mig
til at tænke på fællesskab – på samhørighed og på ægteskab og kærlighed. På
den kærlighed der er mellem mennesker som holder af hinanden, og hvor
meget denne kærlighed af og til bliver udfordret.
Det kan være at nogen her i aften
ved, hvorfor alt dette er så vigtigt
for mig i dag. De fleste ved de nok
ikke, så derfor til alle her i aften: Tak
for samhørigheden, tak for alle de
oplevelser som gildet fejrer i dag, og
tak til min husbond for kærlighed og

ægteskab. Denne dag er nemlig også
vores bryllupsdag.
Nesoddens gildemester, Doris Bjerke
ønskede vores gilde til lykke og
takkede for den varme modtagelse de
havde fået. Hun overrakte gildet et
smukt fad og en bog.
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Der blev holdt en tale for herrerne af Annie Sperling en ustyrlig morsom tale
omhandlende kvindes plads for 40 år
siden. Og morsom var også Hans
Dahls tale til damerne. Han kan altid
få det sagt.
Der var også dejlige fællessange på
et flot udarbejdet sanghæfte
akkompagneret på klaver af Benny
Wagner.
Hele aftenen blev vi serviceret af 4
Nørresundby spejdere. Det var en
rigtig dejlig fest.”
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I gennem årene har 10. Gilde afholdt mange dejlige
friluftsgildehaller.
Her er billeder fra nogle af dem.

2017 Koldkærhytten

2015 i WASA WASA hytten

2019 Wasa Wasa Hytten i regnvejr

2016 i Wasa Wasa Hytten

2012 i Spejderhytten Lindholmsvej

2019 Wasa Wasa Hytten vejret blev bedre
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I årene 2006 -2010 havde vi mange gode ture til Spejderhytten i
Øksedal.
Turene havde et tema.
Alle grupperne fik opgaver. Blandt andet blev maden og underholdningen
uddelegeret til grupperne. Det var altid spændende at se, hvordan
gildebrødrene optog sig opgaverne.

2010 den medbragte frokost indtages

2007 Betty og Bjørn godt forklædt

2010 Øksedal

2007 Opgaverne løses

2010 Øksedal

2006 The Royale Cat Choir
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2010 Øksedal

2010 ”Åh, Marie jeg vil hjem til dig”

2010 Øksedal

2010 Øksedal

2010 Øksedal

2010 Øksedal

2010 Aftensmad

2010 morgenmad
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2011 Houns Odde

I foråret 2011 var 10. Gilde på week-end tur til Houns Odde Spejdercenter ved
Kolding. Turen var arrangeret af Robert Madsen.
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Minder fra mange dejlige week-end ture arrangeret af
Edith og Bjørn Mathiassen.

2012 Sikringsstilling Nord
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Molstur 2013
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2014 I General Ryes fodspor – Fredericia
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2015 Thy Nationalpark
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2016 Vikingetur
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2017 Kartoffel, brunkul og kultur
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2018 Vadehavstur
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Billeder fra forårsudflugter.
På forårsturene har vi udforsket Nordjylland.
2012 Lille Vildemose i regnvejr

2013 Pikkerbakken og Bangsbo Fort

2014 Fyrkat

2015 til Aggersborg og Løgstør i regnvejr
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2016 Gastur til Hobro

2017 Store Vildemose og Hedelund Rhododendronpark

2018 Hobro og Mariager og Vebbestrup Is

2019 Dansk Nutidsmuseum ved Aars
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Efterskrift.
Under udarbejdelsen af dette jubilæumsskrift har jeg set mange, mange
billeder. Jeg har virkelig hygget mig med det. Gode minder er dukket op fra
hukommelsen. Nogle gildebrødre havde jeg helt glemt, andre kunne jeg ikke
genkende lige med det samme, andre ligner sig selv.
Minderne om de gode og hyggelige timer vi har haft sammen i 10. Gilde, har
varmet mig meget. Det har helt bestemt været arbejdet værd.
Jeg håber, at I får lige så mange gode oplevelser hentet frem fra erindringen,
når I læser dette Jubilæumsskrift.
Juni 2020
Janne Voss Hansen

10. Gilde den 11. juni 2020. Fotograferet i Gildeborgens Have

