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                 Hammel                  Hammel                  Hammel                  Hammel     
ONSDAG den 26 November 2008ONSDAG den 26 November 2008ONSDAG den 26 November 2008ONSDAG den 26 November 2008                            

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM    
kl.18.00kl.18.00kl.18.00kl.18.00    

Modtager Borgmester Anders G. Christensen FREDSLYSETModtager Borgmester Anders G. Christensen FREDSLYSETModtager Borgmester Anders G. Christensen FREDSLYSETModtager Borgmester Anders G. Christensen FREDSLYSET    
  på Rådhustrappen og tænder spejdernes fakler med flammen.     på Rådhustrappen og tænder spejdernes fakler med flammen.     på Rådhustrappen og tænder spejdernes fakler med flammen.     på Rådhustrappen og tænder spejdernes fakler med flammen.   

kl.18.15kl.18.15kl.18.15kl.18.15    
Bærer spejderne faklerne gennem byen til InBærer spejderne faklerne gennem byen til InBærer spejderne faklerne gennem byen til InBærer spejderne faklerne gennem byen til In----Side.Side.Side.Side.    

ALLE er velkommen i fakkeltogetALLE er velkommen i fakkeltogetALLE er velkommen i fakkeltogetALLE er velkommen i fakkeltoget    

kl.18.30kl.18.30kl.18.30kl.18.30    
Fredslyset ankommer til InFredslyset ankommer til InFredslyset ankommer til InFredslyset ankommer til In----Side. Vi tænder lysene i ordetSide. Vi tænder lysene i ordetSide. Vi tænder lysene i ordetSide. Vi tænder lysene i ordet    
FRED FRED FRED FRED ---- Vi hører derefter FREDSBUDSKABET og der Vi hører derefter FREDSBUDSKABET og der Vi hører derefter FREDSBUDSKABET og der Vi hører derefter FREDSBUDSKABET og der    

uddeles DONATIONERuddeles DONATIONERuddeles DONATIONERuddeles DONATIONER    

29. november kl. 9.3029. november kl. 9.3029. november kl. 9.3029. november kl. 9.30    
Tænder spejderne fredslyset ved morgensang i Hammel KirkeTænder spejderne fredslyset ved morgensang i Hammel KirkeTænder spejderne fredslyset ved morgensang i Hammel KirkeTænder spejderne fredslyset ved morgensang i Hammel Kirke    

30.november kl.19.0030.november kl.19.0030.november kl.19.0030.november kl.19.00    
Bringer spejderne lyset til gudstjenesten i Haurum Kirke Bringer spejderne lyset til gudstjenesten i Haurum Kirke Bringer spejderne lyset til gudstjenesten i Haurum Kirke Bringer spejderne lyset til gudstjenesten i Haurum Kirke     

ALLE er velkommen både i Hammel og HaurumALLE er velkommen både i Hammel og HaurumALLE er velkommen både i Hammel og HaurumALLE er velkommen både i Hammel og Haurum    
    

 


