
50 ÅRS JUBILÆUM   for arbejdsweekend på Houens Odde. 
 
3.SCT.GEORG Gilde 
 
Jubilæumssang oktober 2016.  
 
Melodi :  Vi er børn af sol og sommer. 
 
 
 
 
 
 

 1.    4. 
Vi er samlet her i aften   Vi har lært at elske Odden 
og 50 år er nu gået   hver en ”hyt” og omstridt plet 
siden første gang vi mødtes  og vi synes her på Odden 
har vi meget arbejd´ nået   smager vinen aller bedst 
og når Egon på os kalder  og vor hjerte det må ”hamre” 
møder vi straks talstærk op  når en sten vi rejse skal 
vi på Odden nu er samlet  vi på Odden nu er samlet 

 for at yde vores tørn.   for at yde vores tørn.  
 
 
2.    5. 
Vi har hamret vi har savet  Da portalen skulle rejses 
vi har knoklet dagen lang  måtte der en kranvogn til 
der er meget som kan høres  og terrassen den blev færdig 
småligt snak og højlydt støn  selv om Christians plan var ”fin” 
men når pausen den skal holdes  og når dagens slid er omme 
straks vi alle møder frem   går vi os en aftentur 
vi på Odden nu er samlet  vi på Odden nu er samlet 
for at yde vores tørn.   for at yde vores tørn. 
 
 
3.    6. 
Vi er brødre som hvis tanker  Vi har sejlet ud til ”holmen” 
higer højt mod himlen blå  for at rydde kraftigt op 
men vi ved at når vi knokler  en maskinhal har vi bygget 
vil vi sikkert målet nå   nu må det da være nok 
vi en biograf har bygget   vi har mange traditioner 
rør og kablet ødelagt   gid de aldrig holder op 
vi på Odden nu er samlet  vi har mange gode minder 
for at yde vores tørn.   kammeratskab er i ”TOP”  
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