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DANMARKS BEFRIELSE
75 ÅR
Den 5. maj 2020 er det 75 år siden Danmark blev befriet efter 5 års tysk besættelse.
Budskabet om at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig, blev givet
allerede om aftenen den 4. maj 1945.
Som tidligere annonceret, havde Vinding Menighedsråd, Aulum – Vinding - Vind
Valgmenighed,, Vinding Lokal
Lokalhistorisk Foreningsamt
samt Vinding Borgerforening
planlagt at markere 75-års
års jubilæet med et antal arrangementer op til og med den
5. maj.
Dette måtte vi desværre aflyse på grund af restriktionerne, der blev indført for at
begrænse udbredelse af Coronasmitten.
Vi synes dog stadig at begivenheden skal markeres, ikke mindst fordi alle de
begrænsninger, som Coronaen
oronaen har medført, på mange områder minder om de
indskrænkninger i bevægelses
bevægelses- og forsamlingsfriheden, som var dagligdagen under
den tyske besættelse, ligesom der også under denne var folk
folk,, som var i livsfare.
Vi mener den aktuelle situation er en god lejlighed til at huske, at frihed ikke er
noget givet,, ligesom det vel er værd at fejre, at det ser ud til, at der nu er styr på
Coronasmitten.
Vi opstiller den 5. maj flagallé i byen og vi vil opfordre alle til også at være med til at
fejre de 75 år ved selv at hejse flaget,
t, så vi kan få en flot forårsdag med Sørvad
klædt i rødt og hvidt.
I mange år efter besættelsen var det skik at sætte lys i vinduet den 4. maj om
aftenen, hvor frihedsbudskabet blev annonceret over radio fra London. Det er
måske gået lidt i glemmebogen, men vi vil hermed opfordre alle til at tage den
gamle skik op for at mindes,, at Danmark den aften fik friheden tilbage
tilbage.
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