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Fellowship-Day
Lørdag, den 22. oktober 2022 kl. 12.00
Fyensgade Centret, - Fyensgade 25, 9000 Aalborg
GIM-gruppen inviterer hermed alle gildebrødre i Aalborg til at fejre ISGF´s (international Scout and
Guide Fellowship) fødselsdag.
Program:
Kl. 12.15
Kl. 12.30
Kl. 13.15
Kl. 14.00
Ca. kl. 15.00

Velkomst v. Finn Bramsen
Åben gildehal
Spisning
Indlæg fra Global Youth
Afslutning

Der vil blive serveret en tapas anretning til en pris af 100 kr.
Øl/vand og vin kan købes til rimelige priser.
Uddrag fra UngAalborgs hjemmeside: Hvad er Global
Youth? Du vil som en del af UngAalborgs Global Youth
få viden om projektarbejde, Verdensmålene, om forholdene og livet i Uganda. Du vil blive klog på sammenhænge i verden, og på hvordan du kan påvirke verden.
Du vil møde en masse fantastiske mennesker, der lever
et helt anderledes liv end dig, og du vil blive beriget af
dette møde. Som en del af Global Youth vil du få mulighed
for at tage initiativ, ansvar og skabe et projekt målrettet
mod at skabe forandringer i den verden, du er
en del af. Du vil prøve kræfter med projektarbejde, social
innovation, frivilligt arbejde og fundraising. Du vil få et
stort medansvar for at skabe Global Youth Uganda 2020 og ligeledes et ansvar for at skabe
forandringer blandt unge i Danmark, da du efterfølgende indgår i et korps af forandringsagenter,
som vil formidle deres historie og erfaring til andre unge i Aalborg Kommune.

Tilmelding senest 16. oktober til Finn Bramsen tlf. 2072 7759 email: f.bramsen@youmail.dk eller
Betty Kjærsgaard tlf. 6115 3438 e-mail: bevertoftevej@hotmail.dk
Hilsen GIM-gruppen: Finn Bramsen, Else Wedege, Margit Kammer,
Tage V. Andersen, Inge Vestergaard, Jan S. Jacobsen
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Invitation til alle gildebrødre med familie
”I krigens skygge” Rundvisning på Almen Kirkegård
Dato: onsdag den 5. oktober kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Almen kirkegård
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Nordjysk Spejdermuseum, Sct.
Georgs Gilderne i Aalborg, Ældre Sagen i Aalborg og Aalborg Seniorsport

Rundvisning i krigens skygge på en kirkegård i efterårsdragt.
Det er over 77 år siden Danmark blev befriet efter 5 år mørke år med Tysk besættelse.
Ved udvalgte grave på Almen Kirkegården i Aalborg, fortælles historien om nogle af
krigens mange ofre og om de meget voldsomme begivenheder i Aalborg efter begravelsen
af sabotøren Niels Erik Vangsted den 23. august 1943. Niels Erik Vangsted var KFUMspejder i i Aalborggruppen Knuden, og medlem af Spejdernes Hjælpekorps som blev
etableret i 1939 på foranledning fra Socialministeriet, der anmodede om spejdernes hjælp.
Spejdermuseet er i besiddelse af 269 stambogskort fra Hjælpekorpset, herunder kortet
vedrørende Niels Erik Vangsted. Det særlige hjælpekorps bestod af spejdere fra KFUM og
KFUK, Det Danske Pigespejderkorps og Det Danske Spejderkorps.
Hør også den tragiske historie om hævnmordet på læge og Divisionschef i Det Danske
Spejderkorps, Richard Raetzel den 7. oktober 1944 og se fotos fra den storslåede
bisættelse i Budolfi Kirke og den efterfølgende begravelse på Almen Kirkegården.
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JULEMARKED - AFLYSNING

Kære alle gildebrødre

23. august 2022

I Gildeposten i maj måned efterspurgte jeg på 11. gildes vegne interesse for
at videreføre vores traditionsrige Julemarked i Aalborg Kloster som et fælles
gildeprojekt. Kun 3 gilder reagerede, heraf 2 gilder med positive
tilbagemeldinger.
Det er efter vores vurdering ikke nok til at løfte opgaven. Vi har derfor
besluttet, med vemod i hjertet, at vi lukker og slukker.
Tak til alle, der gennem 50 år har støttet op om projektet.
Gildehilsen fra
Hanne Thusgaard Hansen
11 gilde

4

Nyt fra gilderne
22. juni sommerfest i Gildeborgens Have
Gilderne i Aalborg har holdt havefest i Gildeborgen
den 22/6 med deltagelse af 75 gildebrødre og
ledsagere. Ved samme lejlighed overrakte vi tre
Hoteltbeviser til tre grupper/kredse fra Aalborg.
Vi havde Syngepigerne fra Vendsyssel til at
underholde, ligesom vort eget Sangerlaug stod for
fællessange.
Til velkomst var der bobler, og ellers var det egne
drikkevarer. Naturligvis var der grillmad med
tilbehør. Helt som vi havde bestilt, dukkede solen
op lige inden vi satte gang i løjerne.
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Referat fra åben sommergildehal i Buderup Ødekirke, mandag d 8/8 2022
Cirka 60 gildebrødre samt ledsagere var mødt op mandag d. 8. august 2022 til en
sommergildehal traditionen tro i Buderup Ødekirke,
hvor vejret virkelig var med os. Det var 6. gilde, der
stod for afviklingen af gildehallen. Stavherold,
Ingelise Back, kaldte os ind i kirken, hvor vi i forvejen
havde fundet plads til den medbragte stol. Ved
indgangen blev der uddelt et program for gildehallen
med Esben Hanefeldt Kristensens flotte billede af
Sct. Georg og Dragen på forsiden.
Else Øgendahl Schmidt og Niels Jørgen Østergaard
spillede på harmonika til de valgte sange + ind – og udgangsmusik.
Vi blev budt velkommen af distriktsgildemester Finn Bramsen efter vi havde sunget: Vaj
Højt, vaj stolt …. mens fanen blev rullet ud af faneherold: Hanne Skavenborg.
Efter sangen: ”Vi er børn af sol og sommer” indledte
distriksgildemesteren med at nævne de to store
spejderlejre, der er blevet afviklet i år: Nemlig
Spejdernes lejr 2022 i Hedeland Naturpark på
Sjælland, hvor der var samlet ca. 44. 000 spejdere
fra Danmark og mange andre lande. FDF´erne har
også afholdt landslejr ved Julsø, Jylland, hvor ca.
12.000 spejdere var samlet i begyndelsen af juli
måned.
”I begge disse store lejre er der altid mange frivillige inddraget for at afvikle et så stort
arrangement. Mange fantastiske aktiviteter var planlagt og lejren blev bygget op at
naturlige materialer, der indgår i økologien, og som er baseret på de 17 verdensmål, som
FN vedtog i 2015. Disse verdensmål baseres på bæredygtig udvikling for både mennesker
og vor planet.
Samarbejde - sammenhold – venskaber: Hvis alle børn
på et eller andet tidspunkt i sit liv blev spejdere, kunne
de få en god basis for deres videre færd i livet. Der er
mange aktive unge spejdere, men hvad er grunden så
til, at gilderne ikke vokser? Vi kan blot håbe på en
bedre udvikling i denne retning” sagde Finn til sidst.
Med ønsket om en god sommer til alle blev
gildemestertalen afsluttet med et stykke musik skrevet
af Else Øgendahl Schmidt og spillet af Else og Niels Jørgen.
Derefter var der tid til 5. min ´s Sct. Georg, som Jørgen Orlien skulle holde.
I DANMARK ER JEG FØDT, DER HAR JEG HJEMME, DER HAR JEG ROD, DERFRA
MIN VERDEN GÅR. Sådan skrev H.C. Andersen i 1850. Digtet er på 4 vers og har været
foreslået som alternativ nationalsang. H.C. Andersens intension har været, at det skulle
være en trøst til danskernes historie – fortid, kultur, sprog og kærlighed til hele den danske
befolkning.
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Det var Jørgen Orlien meget magtpåliggende at sige noget om vort lille dejlige land og vort
tilhørsforhold hertil. Her trak Jørgen paralleller fra forskellige digteres sætninger fra sange
og digte, ja som han sagde: Danmark er et tolerant lille land, hvor der er plads til alle
former for trosretninger, ateistiske ferielejre og
Christiania. ”Jeg mener Danmark er et af verdens
lykkeligste lande, fordi det er et velfærdssamfund,
som sørger for den enkeltes sikkerhed og tryghed.
Videre reflekterede Jørgen over dette at være
dansker med alt, hvad dette indebærer af goder og
fordele. Vi har tale – og ytringsfrihed – selvfølgelig
under ansvar. Dog er ikke alt lyserødt – her blev Aksel
Sandemoses Jantelov, som blev skrevet i 1933,
nævnt som et eksempel på at ikke alt er, som det skal
være. Men vi lever trods alt i et lille land med en stor frihed. Vi er uformelle og på fornavn
med alle – måske lige undtaget medlemmerne af Kongehuset.
Vi bør som gildebrødre udnytte de fortrin, vi har
fået gennem vor spejdertid og gildetid. Lad os
sige fra, når gold kritik slår os i møde. Når folk
klager over skatterne, så fremhæv, at du kan frit
benytte sygehusvæsenet. Vær positiv i stedet for
negativ!
J.F. Kennedy sagde i sin indsættelsestale som
USA´35 præsident: ”Spørg ikke, hvad dit land
kan gøre for dig – spørg hvad du kan gøre for dit
land!” Vi kunne gøre dette til vort motto foreslog Jørgen og som han igen fremhævede:
”Lad os være taknemmelige og glade for vort dejlige lille land.”
Stof til eftertanke: Det er ikke længden på vort liv, der skaber indholdet og meningen med
vor tilværelse, men det er de værdier, vi lever vort liv efter.
Jørgen Orlien havde ønsket at vi skulle synge: ” I Danmark er jeg født, der har jeg
hjemme”
Gildeloven blev læst af Karen Kjær, 6. gilde.
Gildehallen blev lukket og vi sang ”Vift stolt på Kodans bølge” mens fanen blev rullet
sammen.
Gildehallen forlades efter anvisning af stavherolden og med Else Øgendahl Schmidts
musik i ørerne gik vi ud i den danske sommeraften, hvor solen endnu ikke var gået ned.
Derefter kørte alle til Rebildcenteret, hvor vi sad og nød den medbragte mad.
Et sanghæfte blev delt rundt og der blev sunget nogle sange fra dette inden aftenen blev
afsluttet med, at vi alle dannede en kæde og sang: ”Nu er jord og himmel stille”.
En aften i fælles gilderegi var til ende og vi fik ønsket hinanden en god sommer.
Referent:
Ingrid Strandsbjerg Kristensen
6. Gilde.
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Sejlads med LOA

Den 30. maj 2022 stævnede vi fra 1. gilde med vore ledsagere ud på togt med LOA.
Vi mødte kl. 13.00 på LOA, der lå på sin kajplads ved Peter P. Hedegaard. Efter
indtjekning på skibet, fik vi en instruktion og demonstration af sikkerhedsreglerne
(redningsveste og rednings-flåder). Så var vi klar til at sejle ud.
Vi fik en dejlig sejlads først til Aalborgsiden, langs alle de nye byggerier (det var
spændende at se disse fra vandsiden), forbi Rørdal og Østhavnen (med de store
konstruktioner til vindmøller). Da vi næsten var halvvejs i Hals, vendte vi skuden for at
sejle tilbage til Nørresundby. Undervejs kunne vi bl.a. se nærmere på Nordjyllandsværket.
Nu var der også tid til en kop kaffe med kage - serveret af hovmesteren. Der var også
plads til en 0,00% øl eller vand (idet al form for spiritus er forbudt under sejladsen).
Ved 18. tiden var vi ved kaj igen, og nu var det tid til at gå under dæk for at nyde et måltid
mad, fremstillet af hovmesteren, medens vi sejlede. Nu med øl/vand og vin, almindelig
hygge samt en sang eller to, inden vi igen fik fast grund under fødderne efter en dejlig dag
med masser af frisk luft.
Tak til den frivillige besætning på LOA for en dejlig sejlads på fjorden.
Bjarne Nielsen
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6. Gilde
Friluftsgildehal i 6. Sct. Georgs Gilde torsdag den 16. juni 2022 i Gildeborgens have.
Vi havde besøg af distriktsgildemester Finn Bramsen, Flemming Boye fra Hirtshals Gildet,
Johannes og Leo så vi i alt var 24.
4. gruppe stod for serveringen denne aften. Der blev lavet vikinggryde i køkkenet, som
blev serveret med nye kartofler. Til dessert fik vi is med jordbær og resterne af vores
jubilæumskage, og jubilarerne Finn Christensen, Hanne Lundgren og Inger Jespersen gav
vin til maden og Kirsten Tolstrup gav jordbær til isen. Ingelise havde digtet en sang om 4.
gruppes arbejde i køkkenet, hvilken, til stor moro, blev afsunget af gruppen.
Gildemesteren startede med at ønske Kirsten Tolstrup tillykke med hendes 60-års
jubilæum og holdt tale for hende. Kirsten fik overrakt gildets gave og
distriktsgildemesteren overrakte landsgildetingets nål og kort, samt distriktsgildets diplom.
Kirsten ønskede vi skulle synge ”Sæt dig et mål der har evigheds værdi”.
Gildemesteren holdt derefter tale om kultur, og kulturens forskellighed fra folkeslag til
folkeslag. Pandemien gjorde at og vi ikke kunne noget, men nu nyder vi igen at kunne.
Ingelise holdt 5 min. Sct. Georg om Anders Aggers bog, som han har skrevet om
kærlighed. Han købte en gl. bil sammen med fotografen Mingo, hvorefter de kørte land og
rige rundt til ganske almindelige mennesker for at tale om kærlighed.
Jørgen Tolstrup læste gildeloven og vi sang fra højskolesangbogen.
Efterfølgende aflagde hver af de 4 grupper beretning om, hvad de havde lavet i gruppen
og overrakte gaver til jubilarerne. Finn Christensen holdt takketale.
Til slut kom vi så til det sørgelige, at nuværende grupper skulle opløses, idet vi fik nye
foldere og dermed ny opdeling i grupper, og de første møder blev aftalt.
Endnu en dejlig aften i 6. Sct. Georgs Gilde med solskin og godt humør - og så holder vi
sommerferie.
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8. Gilde
Vi havde valgt at afholde årets grisetur den 29. maj i Gildeborgens have for gildebrødre
med ledsagere.
Vejret var fantastisk, og eftermiddagen startede med oprydning under halvtaget, spuling af
havemøbler samt borddækning med bl.a. blomster fra grøftekanten. Da alle var samlet, og
stegene sat i ovnen, blev vi delt op i grupper, som skulle løse nogle skriftlige opgaver for
hjernen. Blandt andet skulle der digtes et vers på melodien "Jeg er Havren". omhandlende
en grisetur. De enkelte grupper skulle så synge verset for de andre, hvilket gav anledning
til meget grin. Alle grupper vandt og fik præmier, som var gratis drikkevarer til maden. Der
var også en dartspilskonkurrence.
På bålstedet i haven blev noget af maden tilberedt på rigtig spejdermaner. Menuen bestod
af forskellige, lækre grisestege med sprød svær, samt vores eget medbragte tilbehør.
Under og efter middagen sang vi som sædvanlig nogle sange.
Det var en dejlig aften, hvor alle grupper hjalp til, både med maden, opvask og rengøring.
Ove Samson

8. og 9. Gilde

8. og 9. Gildes Friluftsgildehal ved Pumpehuset Johannesmindevej 16 juni.
Vi mødtes kl. 18, hvor Stavherolden kaldte os til gildehal i Pumpehusets bål hytte,
Gildemester Gert Larsen talte i sin gildemester tale om fællesskab, vi har i Gilderne et godt
fællesskab, men også i ens familie, det er vigtigt at have gode venner og familie som an
har det godt med.
Det er ikke nok at have et netværk digitalt på f.eks. Facebook, det er den fysiske kontakt
der giver en et godt og varigt fællesskab.
Vi har nemlig brug for hinanden, fordi vi er flokdyr, og når vi ikke er sammen med andre
bliver vi ensomme. Derfor er det vigtigt at være en del af noget, at have en
fællesskabsfølelse og at føle, at man hører til et sted
Husk nemlig at Fællesskab fødes når jeg bliver til os.
Jesper Hansen blev kaldt til højsædet og blev hyldet for sine 30 år i Gilderne, nålen må
han dog vente med til den er lavet.
Tove Husum holdt 5 min. Sct. Georg, om sin tid som sygeplejerske, i sin elevtid blev
patienterne serviceret bedre, bl.a. blev de vasket 3 gane dagligt, der var ingen SU men fri
uniform og bolig samt en lille løn.
Blev ansat på sygehus Nord i 1967, det er nu solgt og en æra snart slut.
Det var en meget levende beretning om Toves arbejdsliv.
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Efter gildehallen fik vi et glas boblevand, sponsoreret af Michael Jensen, hvorefter vi blev
op i hold efter det trukne korts farve, der skulle laves en borddekoration, der var flotte
eksempler, men Hjerter gruppen vandt præmien en bakke flødeboller.
Så gik vi til bords til Michaels sommersild efterfulgt af Kyllingebryst med bacon,
champignon m.m., samt kaffe og kager bagt af 9 Gilde.
Hugo Elmer og Jesper Hansen var de glade sponsorer af snapsen.
En dejlig aften sluttede som vanligt med at synge Nu er jord og himmel stille.

9. Gilde
Majmøde tirsdag d. 31. maj 2022
Turen gik langs Limfjorden gennem naturskønt område til egnen omkring Løgstør. Vi kørte
i private biler.
Vi mødtes kl. 10 på en rasteplads uden for Nibe, vi var heldige at vejret var med os. Vi nød
en kop kaffe og et stykke kanelkage og fik dermed startet udflugten på bedste vis. Derefter
kørte vi til Glenholm vingård.
Glenholm vingård har nærmest en autentisk atmosfære fornemmede vi. Vi blev vist rundt i
de smukke omgivelser og blev indviet i dyrkning af vinen, forretningen og ejerens historie.
Herefter nød vi en dejlig frokost bestående af pølse/ostebuffet og et glas vin i det
pragtfulde orangeri med udsigt til fjorden. Inden turen gik videre var der mulighed for at
besøge vingårdens forretning; med mange fristende tilbud.
Næste besøg var Trane galleri, som drives af et norsk ægtepar Berit Trane og Idar
Olafsen. Her udstiller flere kunstnere fra Danmark og Norge med blandt andet keramik,
glas, træarbejde, malerier og sølvsmykker. Vi gik også på opdagelse i den smukke og
spændende have, hvor finurlige skulpturer/figurer dukkede op på steder, hvor man mindst
venter det.
Sidste stop på turen var Næsbydale badehotel, som er beliggende i et fredet naturområde
ned til fjorden med udsigt til Livø. Vi sad i solen på terrassen og nød kaffe og lagkage i
bedste badehotel stil. Nogle af os gik de ca. 250 m. ned til stranden, mens de øvrige nød
freden og udsigten fra hotellets terrasse.
Vi var tilbage i Aalborg ca. kl. 18, efter en vellykket og oplevelsesrig dag.
9.

11

9. Gilde
Gildets augustmøde var planlagt til at være en minigolf turnering mellem pigerne.
Desværre viste vejret sig fra sin alt for solrige side (30 grader, lummervarmt og fugtigt), så
vi blev nødt til at tage plan B i brug.
Derfor mødtes vi i stedet for i Gildeborgen, hvor vi spillede sommer bingo-banko med
mange fine gaver. Vi fik også sunget flere sommersange.
Traktementet var kaffe/te hjemmebagte boller og muffins.
Stemningen var let og dejlig og alle hyggede sig. Det var tydeligt at mærke, at det var lang
tid siden, vi sidst havde været sammen.
Næste arrangement er september gildehal mandag den 26. september 2022
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10. Gilde
Friluftsgildehallen begyndte
med en tur i Fjordbyen, hvor vi
fik en guidet rundvisning. Vi
sluttede i ”Kulturhuset”, hvor vi
fik en lille forfriskning.
Herefter kørte vi til
Gildeborgen, hvor vi afholdt
friluftsgildehal med indsættelse
af ny faneherold.
Efter gildehallen blev den nye
gruppefolder uddelt. De nye
grupper blev placeret ved
samme bord til spisningen.
Heldigvis var vejret godt.
Så gildehallen kunne
afholdes i haven og
spisning kunne foregå i
pavillonen.
Hver gruppe kom med
en skål salat,
arrangerende gruppe
havde sørget for flutes og kød og pølser til
grillen og Kirsten S. havde bagt en dejlig
rabarberkage.
Aftenen sluttede med at vi sang ”Du som har sendt millioner af stjerner”.
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10. Gilde
Fødselsdagsgildehal.
Den 22. august kunne 10. Gilde fejre 52-års fødselsdag, og vi skulle optage Leif som
væbner.
18 gildebrødre incl. 2 gæster var med til at fejre fødselsdagen og
Leifs optagelse som væbner.
Efter væbner optagelsen talte Bjørn i sin gildemestertale om
oprindelsen og traditionen med at holde fødselsdag.
Susanne holdt 5 min’s Sct. Georg.
Susanne har været – og er stadig - medlem af det danske
spejderkorps i 55 år. Susanne fortalte om, hvor meget det har
betydet for hende.
Her er et uddrag af Susannes 5 min’s Sct. Georg.:

I bevægelse!
”Der findes mange forskellige spejderkorps og I har sikkert været medlem på den ene eller
anden måde, som det ene eller andet og i forskelligt antal år. Vi kan kigge os omkring og
se, at der stadig er mange spejderkorps, at der stadig holdes sommerlejre og mange
spejdermøder og kurser. Masser af børn, unge og voksne der får fantastiske
spejderoplevelser og er en del af fællesskabet. Selvfølgelig er antallet af medlemmer
svingende. Der er år, hvor det er moderne at være spejder, og så stiger antallet, og der er
år, hvor andet i samfundet, trækker børn og unge til andre aktiviteter, og derfor ikke den
store medlemstilgang. Men en stor krise har spejderkorpsene ikke haft.
Det er der stadig – spejderbevægelsen - selv her 115 år efter starten på Brown Sea Island
og 112 år efter, at Det Danske Spejderkorps blev dannet.
Hvorfor mon?? Der kunne sikkert findes mange forklaringer, men et jeg tror på er
bevægelsen – altså at der er tale om en spejderbevægelse – ikke en forening eller en
organisation, men en bevægelse
Hvad er så en bevægelse? Hvornår kan vi tale om bevægelse og ikke organisation eller
forening. Hvordan oplever vi normalt bevægelse?
I den fysiske verden er bevægelse altid i forhold til noget. Vi ser ting komme imod os,
vokse og derefter bliver mindre og forsvinde. Vi hører lyde skiftet toneleje fx en ambulance
eller klokken fra is bilen. Ofte er bevægelse også ledsaget af rytmiske lyde – tog mod
skinner – fødder mod gruset. Vi mærker luften stryge langs huden. Vi føler usikkerhed og
spænding ved forandringen, ved at komme til nye steder og vemodet ved at tage afsked
med det gamle.
Kan disse banale sanseoplevelser overføres på den slags bevægelse vi taler om her. Er
det overhovedet rimeligt at anvende et personligt, ja, ligefrem følelsesmæssigt
udgangspunkt til at beskrive et spejderkorps og endda en verdensomspændende
bevægelse?
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Ja det kan man godt, for spejderbevægelsen ser sig selv i forhold til det omgivende
samfund og i forhold til historien. Spejderarbejdet i dag er meget anderledes end for 55 år
siden, da jeg startede, ja endda for 10 år siden. Omgivelsernes syn på spejderbevægelsen
giver år for år et fingerpeg om spejderbevægelsen udvikling i forhold til samfundet.
Baden-Powell sagde, at en organisation styres af regler, hvorimod en bevægelse drives af
ånd, der næres af vores inderste overbevisning og grundlæggende værdier. Mange
spejdere og leder kan mærke ”suset”, som er en bevægelse, når mange spejdere er på
lejr.
Til bevægelse knytter sig både forandring og gentagelser. Vi har brug for både vinger og
rødder (et DDS – udtryk). Vinger der løfter os op, giver os nye horisonter og mål og skaber
forandring. Rødderne er erfaringer, traditioner, gentagelser og følelsen af sammenhæng.
Hvis vi ikke både holder fast i historie og traditioner – suger af rødderne, og samtidig hele
tiden sigter mod nye mål - afprøver vingerne, så går bevægelsen i stå og der bliver tale om
en organisation, der kun forvalter nuet.
Baden-Poweel sagde fra starten følgende:
”Først havde vi en ide, derefter så jeg et ideal. Nu har vi en bevægelse, og hvis I ikke
passer på, ender vi med kun at have en organisation”
Jeg kunne komme med mange eksempler på vinger og rødder i DDS - men vil ikke bruge
mere tid på dette nu.
I stedet går min tanker til det fællesskab jeg blev optaget i den 30. november 2015- 48 år
efter min indmeldelse i DDS. Sct Georgsgilderne – først 9. gilde og efter et par år nu 10.
gilde
Er Sct. Georgsgilderne en bevægelse, en organisation eller en forening?
Jeg fandt følgende på vores landsdækkende hjemmeside
Sct. Georgs Gilderne i Danmark (i daglig tale ofte blot “gilderne”) er et mødested og
fællesskab for nuværende og tidligere spejdere, hvor man samles under sloganet
“Spejderidéen for voksne”. Vi arbejder i fællesskab aktivt med personlig udvikling,
støtte til spejderarbejdet og deltagelse i løsning af humanitære og
samfundsmæssige opgaver både nationalt og internationalt. Vi er ikke en loge, men
en organisation, der har sin rod og inspiration i spejderbevægelsen.
Sct. Georgs Gilderne er ikke en bevægelse men en organisation. Er det forklaringen på
stagnationen i gilderne, det faldende medlemstal og mangel på nye medlemmer. Skulle vi
begynde at kigge på rødder og vinger. Rødder har vi mange af, er de for mange, er det de
rigtige vi suger fra. Vinger mangler vi måske nogle flere af, hvor kan vi flyve hen, hvor kan
vi forandre, lukke op, ændre.
Ser vi os selv i forhold til det omgivende samfund, er vi opmærksomme nok på
omgivelsernes syn på os. Hvordan skaber vi kontakt til alle de spejderledere, som jo ville
være en naturlig del af gilderne.
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Ideer har jeg, idealer har jeg også, men hvordan ændrer vi os fra at være en organisation
til et være og være i bevægelse?
Kan vi - Vil vi – Tør vi”
Susanne Danielsen, 10. Gilde
Da gildehallen var slut og herolden bad gildeledelsen
om at forlade gildehallen foregik det ikke som
sædvanligt, men ud ad sidedøren, hvor der ventede
os et dejligt køligt glas champagne i haven.
I efter gildehallen ønskede grupperne Leif ønsket til
lykke med optagelsen og Jørn A. holdt
fødselsdagstalen. Efter buffeten var der kaffe med
kage i dagligstuen.
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10. Gilde
Kulturtur til Grænselandet
Den 26. – 28 august var
16 gildebrødre fra 10.
gilde og 6 gildebrødre
(incl.1 ægtefælle) fra
Distriktsgildeledelsen på
Kulturtur til
Grænselandet.
Udstillede effekter i Grænsemuseet
Fredag 26. august:
Vi mødes kl. 12 ved den
gamle Grænsekro,
nord for
Christiansfeld, hvor
Christian den X red
over den gamle
grænse og fik dele
af både sin egen
værdighed og
Slesvig
hertugdømme
Knivsbjerg
Mindelund for de 665 fra det tyske mindretal,
tilbage. Her
der frivilligt deltog i verdenskrigene
besøgte vi Genforenings- og grænsemuseet. Herfra videre
langs den gamle grænse til Knivsbjerg, hvor en repræsentant for det tyske mindretal
fortalte og viste rundt. Det var meget spændende at høre om, hvordan det er at være en
del af det tyske mindretal i dag.
Herefter gik turen til Gram Slotskro, hvor vi skulle bo de næste par dage.
Grænsestenene

Lørdag 27. august:
100 år senere er der stadig et dansk mindretal. I Skibelund Krat
hvor står en række mindesten for
mænd der deltog aktivt den
nationale kamp, som blev
udkæmpet der.
Vi kørte sydpå omkring noget af
den kultur Danmark mistede og
fik tilbage, til Kobbermølle og
Flensborg som forblev tysk, I
Kobbermølle var der rundvisning
på den gamle kobber- og
Billede fra Kobbermølle
Kobber- og messingmuseet
messingfabrik. Herfra til det
Danske Hus, hvor vi fik en meget venlig modtagelse af Flensborg gildet og professor
Jørgen Kuehl fortalte om det danske mindretals historie til i dag.
Efter lidt grænsehandel tilbage til Gram Slotskro
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Søndag 28. august:
Hvad udad tabes skal indad vindes:
Vi besøgte ”Københavnerplantagerne” i Baldersbæk
som opstod i slutningen af 1800-tallet iværksat af
Hede selskabet med det formål at opdyrke den jyske
hede. Derfra videre til Filsø for at høre om søens
tørlægning og genetablering.
Herfra retur til Aalborg

Baldersbæk park

Tusind tak til Annie og Bjørn for planlægningen af en
rigtig dejlig week-end tur.
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11. Gilde
Street Art tur i vestbyen den 15. juni.
Vi er så heldige at have en guide, som er et af vores medlemmer i 11. Gilde (Inge
Vestergaard). Inge havde tilrettelagt en tur for os + de ægtefæller, der havde lyst til at
deltage.
På turen så vi 11
gavlmalerier, og vi fik fortalt
om baggrunden og forløbet,
inden der bliver malet på
gavlene.
En dejlig tur, som sluttede
med frokost på Kystens
Perle/bmn

11. Gilde
Friluftgildehal torsdag den 9. juni i Gildeborgens have.
Hanne bød alle velkommen og vi sang “I Danmark er jeg født”. Hannes gildemestertale
omhandlede vores skønne land ved midsommeren. Når vi fejrer Sankt Hans, er det faktisk
Johannes Døberens fødselsdag, vi fejrer, den 24. juni er gjort til hans helgendag.
Sankthansbålet er for at skræmme hekse og andet troldfolk, som var særlig aktive på
helligaftner. Hekse på bålet er en ret ny skik. I dag har vi lagt overtroen bag os (sådan da),
vi er mere oplyste. Nutidens “hekseforfølgelse” sørger medierne for, da de ofte fremstiller
en sag meget ensidig, nemlig den side, der sælger. Drag ikke forhastede beslutninger,
overvej om sagen kan belyses fra en anden synsvinkel. Tvivlens nådegave er god at
skrive bag øret, brug den uden at blive fanatisk.
Hanne fortalte også om flaget og om Valdemars dag, hvilke skikke vi har omkring vores
flag. Vi sang “Dejlige Dannebrog”. Gitte holdt 5 min. Sct. Georg. Gitte talte om skæbne, og
om sit eget liv, hvor vigtigt det er at gøre ting som man er glad for. Gitte sagde også disse
ord “ægte lykke skal deles”. Det vil jeg da kalde guldkorn. Vi afsluttede gildehallen.
Derefter fejrede vi Elly Mogensens 90-års fødselsdag. Vi spiste en lækker frokost, og Elly
var vært med vin til maden og lækkerier til kaffen. Vi afsluttede Friluftgildehallen med at
synge. Det var en rigtig dejlig dag i haven.
Dorte Jacobsen
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11. Gildes bustur til Hamburg.
Den 19. august kørte vi, 9 kvinder fra 11. gilde og
5 ægtefæller til Hamburg. Det var en oplevelsesrig
tur, og vi var heldige med vejret. Vi kørte fra
Aalborg ved 7-tiden, efter et par timers kørsel fik vi
formiddagskaffe. Senere spiste vi ved
Kielerkanalen, det var et meget specielt sted, lige
ved restauranten var en svævefærge. Mens vi
spiste, sejlede der mange små fragtskibe forbi, og
de fik alle en højlydt
fanfare, så det rungede i
hele restauranten. Vi kørte
videre, og efter en lang køretur, med en
fantastisk dygtig chauffør, kom vi til Hotel
Alte Wache. Lørdag kl. 9 kørte vi på
byrundtur. Vi gik gennem den gamle
Elbtunnel, den er meget smuk og for nylig
restaureret. Derefter var vi på
havnerundfart, og vi opdagede, hvor stor
havnen er. Vi sejlede tæt forbi det nye
Musikhus, forbi et meget smukt fragtskib fra 60erne, som nu er
museumsskib, vi sejlede under hækken (bagenden) af et meget
stort containerskib. Efter sejlturen kørte vi til det store område
med kontorbygninger, hvor Chilehaus er den mest kendte bygning. Det var en rigtig
spændende dag.
Søndag formiddag kørte vi til Fischmarkt, det ligger i bydelen Altona, selve fiskemarkedet i
hallen var lukket pga. corona, det
øvrige udendørs marked var “som vi
kender dem”. Herefter var vi ude ved
museum havnen, den ligger i et nyt og
moderne kvarter i Hamburg. Søndag
eftermiddag besøgte vi modelbanerne
i Miniatur Wunderland, det er
fantastisk flot, der var blandt meget
andet en model af Storebæltsbroen på
10 meter. Vi havde en hyggelig aften,
med en lækker middag i byen, og
drinks, da vi kom tilbage til hotellet. Mandag gik turen
hjemover, vi kørte fra hotellet kl. 9. Vi besøgte Dannevirke, hvor man lige nu er i gang med
udgravninger. (For nylig vist i TV). Vi forsatte hjemover. Ved Rødekro spiste vi en dejlig
frokost. Den dygtige chauffør kørte os til Aalborg. Tak til rejseudvalget for en spændende
og hyggelig tur.
Dorte Jacobsen
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12. Gilde
12. Gilde har i lang tid ventet på, at vores planlagte tur til venskabsgildet i Nittedal i Norge
kunne realiseres.
Den 26. maj mødtes 9 gildebrødre i Hirtshals, hvorfra vi skulle med færgen til Langesund.
Vel ankommet til Norge ventede bussen og vores chauffør Line på os, og vi overnattede
på Rjukan Hotel.
Næste morgen tog vi med Krossobanen op til toppen af et bjerg med udsigt over dalen og
Rjukan. - Nød udsigten over Gaustatoppen. Vi så tungtvandsfabrikken - kun udefra, da
Vemork museet desværre først åbnede i juni.
Vi kørte forbi ”Solspejlet” – et kæmpespejl, der er placeret i dalen på bjergsiden, så man i
vinterhalvåret kan nyde solens stråler, hvor der ikke ellers vil komme sol!
Vi fortsatte til Heddal Stavkirke, der er bygget i 1250 og er Norges største stavkirke, her
nød vi en egnsret til frokost.
Vi ankom til vores næste hotel Olavsgård i Oslo, hvor vi skulle mødes med Nittedal-gildet.
Næste morgen kørte vi nordover i Nittedalen, hvor vi fik en rundvisning på Aas gård i
Hakadal sammen med de norske gildebrødre. Vi gjorde holdt ved Hakadal vejkirke, inden
vi fortsatte til Nittedal-gildets mødested – hytten Skauen, hvor vi spiste frokost.
Nittedal-gildet fik overrakt et gildeflag til deres flagstang ved hytten.
Vi besøgte Roseslottet, en stor udendørs maleriudstilling, som ligger på Frognersæteren
med udsigt over Oslo. - Brødrene Vebjørn og Eimund Sand har lavet en kunstinstallation,
som fortæller om besættelsen af Norge under 2. verdenskrig.
Udstillingen er omkranset af 30 meter høje guldsejl, og hvert maleri strækker sig flere
meter i hver retning. Mange portrætmalerier af personer, der alle var berørte eller aktive i
modstandskampen.
Den sidste aften i Norge nød vi sammen med Nittedal-gildet på hotellet.
En uforglemmelig og minderig tur med gildet, som var nøje tilrettelagt af Margrethe og Jan,
og med en dygtig og sikker chauffør Line – Margrethe og Jan’s datter!
På Facebook under Gildebrødre i Aalborg har Margrethe lagt fine billeder ind fra vores
minderige tur.
Den 5. juni havde vi reserveret en plads på Frederikstorv til gildets – tror vi – sidste
loppemarked. - Vi har haft mange gode loppe-stunder, men det er et stort arbejde, både
før og efter, så derfor….
Den 15. juni havde 1. gruppe tilrettelagt friluftsgildehallen til Gildeborgens Have.
En fin og sigende gildehal, hvor Rita i sin gildemestertale havde fundet inspiration i Peter
Plys bøgerne. - Dyrene er i detaljer beskrevet med deres værd, og hvad de hver især kan
byde ind med. - På den bedste måde, hvordan vi alle har behov for hinanden – og kan
bruges!
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Det er et kærligt billede på menneskeheden, når den er bedst. - Det er et billede på et
gilde, mit gilde, og jeg er heldig, for jeg er Jakob – der i historien er den heldige dreng, der
har så forskellige venner, der allesammen hjælper og respekterer hinanden!
”Lov mig, du altid vil huske,
at du er modigere end du synes, stærkere end
du ser ud til, og klogere end du tror”
- Peter Plys
Herluf holdt 5 min. Sct. Georg om tolerance før og nu, hvor han gik ud fra, hvordan
verdens ledere sammen i FN i 1948 beskrev menneskers rettigheder. - Der var over 20
punkter, som nok ikke alle holder i dag...
Vejret var med os, så vi nød dejlig grillmad i eftergildehallen. - Efter en hyggelig aften med
masser af snak, sang og god stemning, ønskede vi hinanden en god sommer.
Fra denne aften er der også billeder på Facebook under Gildebrødre i Aalborg
Den 16. august havde vi arbejdsmøde, hvor vi skulle drøfte efterårets aktiviteter i gildet.
Gildets næste arrangement er høstgildehal, som vi glæder os til at holde på Fur i
weekenden den 24/9 – 25/9. - Vi fejrer samtidig gildets 40-års jubilar John Pedersen.
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Kulturlauget
Fredag 10. juni var Kulturlauget på sommerudflugt.
Første stop var i Ekko området i Hjallerup, hvor vi fik vores
medbragte kaffe, og hvor bestyrelsen traditionen tro havde
rundstykker og basser med.
Så gik turen til Voergaard Slot,
hvor en fantastisk god guide
viste os rundt og fortalte om de
mange skønne kunstgenstande.
Voergaard Slot er jo ikke et
museum, men står som det er
indrettet af den sidste ejer greve
Oberbech-Clausen. Han har jo
ført samlingen, der er Danmarks største kunstsamling,
herop fra Frankrig. Den er helt enestående. Vi hørte også om Ingeborg Skeel, der godt
nok var godgørende, men også lavede grumme ting og stadig er Voergaards spøgelse.
Efter dette gik vi i kælderen, hvor bestyrelsen havde
sørget for lækkert pålæg fra slagteren, så vi fik en dejlig
frokost.
Endnu ventede en stor oplevelse, nemlig Jim Lyngvilds
billeder. Der er utrolig mange forskellige motiver lige fra
Kristus på korset til Asa motiver.
Vi var nok alle meget betagede af den udstilling.
Til sidst takkede Laugsmester Helle for fremmødet og
ønskede alle en god sommer.

Kulturlauget
Onsdag den 13. juli drog mange forventningsfulde gildebrødre til
Hjørring for at se revy. indslag fulgte det andet.
Skuespillerne er fantastisk dygtige, og som de kunne synge.
Desuden var der et 6 mands orkester, der spillede utrolig godt, og
var medvirkende til den dejlige stemning.
Det blev en skøn aften. Mange af os tog toget, det er jo så godt, at
når man skal i Vendsyssel Teater kan køre gratis med Nordjyske
Jernbaner.
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Sangerlauget

SPEJDERSANGE

Vi mødtes i Gildeborgen 31. maj kl. 18.00 til vores sidste
møde i Sangerlauget inden sommerpausen.
Temaet var SPEJDERSANGE, og havde man i sin spejdertid
haft en speciel oplevelse med en sang, var man velkommen
til at tage den med og så evt. knytte en god historie til sangen. - I indbydelsen
var der også lagt op til at møde op med spejderislæt – en spejderhat – et tørklæde – en
bålkappe – en uniform eller gallaopslag på strømperne….
Inden vi gik til bords, blev vi inddelt i 4 patruljer. - Vi spiste lækker ”pålægsmand” med kold
rosevin til. - Der blev hygget og stemningen var god.
Så skulle der dystes om den bedste ”patruljesang”. - Hver patrulje skulle lave et vers, som
efterfølgende skulle synges af hver gruppe. - Versene skulle handle om glæden ved at
være med i Sangerlauget.
Digter-evner og kreativitet var meget stor, og versene blev sunget under stor jubel!
Kaffen blev serveret i dagligstuen, og vi fortsatte aftenen med gamle spejdersange og
ønskekoncert.
Vibeke havde også lige en hjernevridende tekst med til ”en kort en lang”.
Efter endnu en hyggelig sangaften, hvor spejderminderne blev genopfrisket, ønskede vi
hinanden en god sommer.
Billeder fra den festlige aften i Sangerlauget er lagt ind på Facebook under Gildebrødre i
Aalborg
Har du lyst til at være med i fællesskabet i Sangerlauget – hvor hver fugl synger med sit
næb! - kan du kontakte laugsskriver Anna-Marie på mail: anna-marie@post.tele.dk eller
tlf. 2229 2222.
Mødeaftner i efteråret 2022: 8. sept. (laugsting) – 5. okt. - 2. nov. - 1. dec.

PROJEKT - DÅSERINGE
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I begyndelsen af juli afleverede Vibeke og Sven O 14 kg dåseringe. Det betyder, at
der i indeværende år er afleveret i alt 40 kg dåseringe fra Aalborggilderne.
Tak til alle bidragydere
Projekt Dåseringe har siden 2009 indsamlet 763.000 DKK, som er overført til
hospitalet, Protheses Foundation i Chiang Mai i Thailand. Hospitalet hjælper
benamputerede i Asien med nye proteser. Desuden støtter projekt Dåseringe
indkøb af mobile klinikker til hospitalet, så de kan komme frem til selv de mest
utilgængelige områder. Pengene går ubeskåret til projektet.

Gh Vibeke og Hanne
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Medlemsrapport

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
pr. 31.8 2022
Ny adresse
1. gilde
Bo Essenbæk
Rygaard Park8, 3.1
9400 Nørresundby
6. Gilde
Bjarne Adamsen
Otiumvej 7, 2., lejl. 1
9000 Aalborg
Mobil 8238 0752
Nyt telefonnr.
1. Gilde
Villy Fogh
9817 7962 – udgår
6. Gilde
Benthe Hammer Thomsen
Mobil 5370 7738
Dødsfald
12. gilde
Inga Berg
23.6.2022
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Medlemsrapport
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
pr. 31.8 2022
Ny adresse
2. gilde
Bo Essenbæk
Rygaard Park8, 3.1
9400 Nørresundby
6. Gilde
Bjarne Adamsen
Otiumvej 7, 2., lejl. 1
9000 Aalborg
Mobil 8238 0752
Nyt telefonnr.
2. Gilde
Villy Fogh
9817 7962 – udgår
6. Gilde
Benthe Hammer Thomsen
Mobil 5370 7738
Dødsfald
12. gilde
Inga Berg
23.6.2022
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Medlemsstatus
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Pr. 30.6.2022
Gilde

Sidste
kvartal

Stadsgilde

(3)

1.

34

18

16

0

34

2.

13

9

4

0

13

6.

22

9

13

0

22

8.

19

5

14

0

19

9.

20

10

9

0

19

10.

26

15

9

1

25

11.

23

16

7

0

23

12.

19

3

12

0

15

172

85

84

1

170

Riddere

Væbnere

Svende

I alt
(3)

30.6.2022/elm
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Fødselsdage
September
Dato
01.
02.
03.
04.
06.
06.
08.
14.
16.
17.
18.
18.
21.
23.
24.
26.
26.
30.
30.

Ingrid Strandsbjerg Kristensen
Sven Orla Rasmussen
Svend Erik Jensen, 80 år
Else Søe Lysgaard
Hanne Skavenborg
Per Nielsen
Inge Vestergaard
Inga Landbo, 85 år
Edith Christiansen
Tove Husum
Elsebeth Korsbæk, 75 år
Marianne Christensen, 85 år
Jørgen Orlien
Anni Andersen
Thomas Jensen
Jørgen Christensen
Kurt Keldorff
Ulla Toftild
Bente Møller Nielsen

Arrangementer
September
Gilde
6.
1.
1.
11.
6.
12.
11.
11.
6.
9.
9.
6.
6.
12.
8.
1.
1.
11.
11.

Dato
01. Gildemestermøde
07. Gildemøde
08. Sangerlauget
12. Gildehal
12. Gildehal
14. Gildemøde
15. Gildemøde
20. Friluftsmøde
21. Kulturlauget
24. Høstgildehal på FUR
26. Gildehal

Gilde
6.
11.
2.
8.
10.
1.
12.
9.

Til lykke til alle fødselarerne
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Distriktsgildeledelsen
Distriktsgildemester:
Finn Bramsen
Tlf.: 2072 7759
e-mail: f.bramsen@youmail.dk
Distriktsgildeskatmester:
Søren Aagaard Petersen
Tlf.: 2338 4346
e-mail: soren.aagaard@privat.dk
Distriktsgildekansler:
Eva Madsen
Tlf.: 2662 4844
e-mail:
evalykkem2014@gmail.com
Distriktets Internationale sekr.:
Betty Kjærsgaard
Tlf.: 6115 3438
e-mail:
bevertoftevej@hotmail.com
Distriktets
Uddannelsessekretær
Gull-Maj Cordes
Tlf.: 2731 3540
e-mail: g-cordes@stofanet.dk

Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
(Gildeborgen)
Formand Jørn Anton Poulsen
Tlf. 4096 4710
e-mail: poulsen.ja@gmail.com
Kasserer Svend Erik Jensen
tlf. 4081 9111
e-mail: svej02@gmail.com
Sekretær Hanne Thusgaard Hansen
Tlf. 6165 9564
e-mail: hanne.thusgaard@hotmail.com
Redaktør:
Janne Voss Hansen
Tlf.: 5124 3784.
e-mail: janne@vosshansen.dk
Distriktets webmaster:
Martin Lykkegaard
Tlf.: 5124 3944
e-mail: martin.lykkegaard@mail.dk

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

Gildebrødre i Aalborg
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Deadline for næste Gildepost nr. 6, oktober 2022:
onsdag, den 28. september 2022
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