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Gildemesteren åbnede gildehal-

len for 30 fremmødte brødre og 

gennemførte ritualerne.           

Gildemesteren talen handlede 

om i , anledning af datoen ,om 

befrielsen i 1945 som ingen af 

de fremmødte selvfølgelig ikke 

kan huske og bad os om ikke at 

glemme de mange der mistede 

livet under krigen.. 

GM referred en beretning fra en 

ung mand der havde en speciel 

fritidsaktivitet under krigen og 

ikke følte glæde ved denne af-

ten, men derimod stor utrykhed 

og angst , der var jo ingen der 

viste hvordan tyskerne ville rea-

gere. 

I år er det 50 år siden en  ulyk-

kelig hændelse fandt sted i Viet-

nam .May Lay massakren der 

kostede mange menneskeliv i 

en krig der ligesom krigen i Irak 

blev startet på et tvivlsomt 

grundlag.GM nævnte at det er et 

stort problem at skelne sandhed 

fra løgn og det er lettere at 

sende folk i krig når det er på af-

stand. 

Ole Andersen holdt 5 min Sct 

Georg talen emnet var geogra-

fisk have som startedes i 1850 

af gartner Thomas Olesen se-

nere overtaget af sønnen Aksel 

Olesen og etableret på Brænd-

kjærvej .Specialet var import af 

planter fra øst asien, det blev til 

ca 400 i perioden fra 1920 til 

1950. Samtidigt udgav han flere 

små hæfter om planter og rejser 

i østen, meget levende beskre-

vet som paradis på jord, Men  

hans længste udenlandsrejse 

gik til Tyskland ! 

I 1968 åbnedes officielt for be-

søgshaven, der nu er ejet af 

kommunen, der afholdes hvert 

år mange arrangementer, i år 

har haven 100 års jubilæum. 

GM afsluttede og lukkede gildet 

og vi gik til spisning Danmarks 

nationalret sild efterfulgt af stegt 

flæsk med persillesovs, ros til 3 

gruppe for arrangementet. 

Henning Nøhr orienterede om at 

vi deltager i grøn koncert og kul-

turnatten med noget bevogtning 

,Otto er tovholder på dette .Ons-

dag 16 maj er der ridderhal på 

slottet Ebbe, Arent og Bent op-

tages. 

Mødet afsluttedes kl 10 på van-

lig vis. 
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