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Gildehallen startede med at de 27 fremmødte gildebrødre sang der er 
ingenting der maner. 
Gildemesteren bød velkommen til de fremmødte og efter endnu en 
sang, holdt han Gildemester -talen. 
Talen handlede om flygtninge og migranter. 
GM ved hvorfor vi er verdens lykkeligste folk. 
Vi er simpelthen bare glade og tilfredse med vores liv. Nogle af de 
ulykkeligste mennesker findes i EU’s overfyldte flygtninge lejre i det 
sydlige Europa. 
Dette skyldes nogle lande vender ryggen til problemerne eller lande 
der forsøger med midlertidige aftaler. Problemerne kan kun løses ved 
en fælles EU aftale, hvis vi ikke skal havne i en sump af 
umenneskelighed og lovløshed. 
En del af flygtningene har ikke ret til asyl og skal hjem igen, dette har 
vist sig at være vanskeligt at gennemføre pga. manglende aftaler. 
Et afledt problem af dette er at mange går ”under radaren” og tager 
jobs i byggeri, landbrug, ren-gøring og resturationsbrancen.Der er 
mange EU lande der mangler kontrol med dette. Hvilket kan skyldes 
at der er stigende mangel på arbejdskraft i flere dele af Europa. 
En del af disse problemer kunne løses ved at EU forbedrede handels 
aftalerne og behandlede asyl sager i nærområderne, det kunne 
regulere asyl ansøgernes antal og rejse ruter. 
Uanset parti bør vi måske ved næste valg høre vore politikeres 
mening om dette. 
5 minutter Sct. Georg  ved Peter Eg. 
Peter redegjorde for Tibet sagens forløb fra 1995 til i dag og 
fremhævede de grundlovssikrede rettigheder vi har i Danmark. 
Nogle mennesker bliver pikerede over at man ikke må demonstrere 
mod Kinesernes besættelse af Tibet, andre over at demonstranter 
sætter handelsaftaler over styr. 
Gildemesteren lukkede hallen og vi gik til spisningen. 
Nogle af brødrene undrede sig over faconen på de stegte ål, det viste 
sig da oses at være nogle fine karbonader med ærter og gulerødder. 
Efter middagen fremlagde de forskellige udvalgsformænd status i 
deres udvalg. 
Hilsen fra Uffe, han er nu på et hotel i Kolding. 
                     Skriver PAM. 


