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Ankommer til Skanderborg den 25.november kl 12:00 

Sammen med gilderne fra Odder, Hadsten, Hammel og Porskjær 

vil vi afhente vort Fredslys  i Skanderborg. 

Vi mødes  alle i Kirkecentret til en bid brød, 

hygger os - og tager derefter hver til sit. 

Alle der har lyst til at være med til at modtage Fredslyset og til 

sammenkomsten i Kirkecenteret er meget velkommen. 

Har du/i lyst til at være med så ring eller mail til mig: 

 23 2619 89  mail: cvjpj@energimail.dk 

senest den 22. november. 

Vi kan jo lave en eller anden form for samkørsel. 

Tag med - det  er altid en oplevelse at modtage lyset, og sidste år 

havde vi en hyggelig sammenkomst bagefter. 

med gildehilsen 

Charlotte 

 

 

Sct. Georgs Gildet i Hammel 

http://sctgeorg-hammel.dk/fredslys/2015/FredslysIndbydelse2015.pdf
http://www.ruesthaus.de/


FREDSLYSET KOMMER TIL HAMMEL 

den 25.november 2015 

PROGRAM 

Kl.  17.00   Fredslyset ankommer til Rådhustrappen og 

                    modtages af borgmester Niels Borring Sørensen 

                    Efter en kort velkomst tændes spejdernes fakkel 

                    med flammen fra Fredslyset. 

 

Kl. 17.15     Bærer spejderne i fakkeltog  Fredslyset til InSide 

 

Kl.  17.30     Flammen ankommer til InSide - ordet FRED 

                      tændes på gulvet. 
 

                      Fredsbudskabet bliver læst op og der vil 

                      derefter blive uddelt donationer 

 

                      Ordet fred bliver tændt på gulvet under musik 

                      ledsagelse af organist Birgitte  Østergaard 
 



FREDSLYSGUDSTJENESTE  I HAURUM  KIRKE 

 

1. SØNDAG I ADVENT 29.NOVEMBER KL. 19:30 

 

Adventstiden vil  traditionen tro blive markeret 

ved en fredsgudstjeneste i Haurum kirke. 

 

Fredslyset fra  Jesu fødselsgrotte i Betlehem er  bragt 

til Hammel  forinden, og vil denne aften blive bragt 

ind i Haurum kirke af spejderne  som vil tænde 

alterlysene med flammen fra Fredslyset. 

 

Ved denne gudstjeneste vil vi få besøg af koret ”Oktavia”,  

et lille lokalt kor bestående af sangere ledet af  

organist Inger Jul Jensen. 

Koret synger dejlig musik relateret til aftenens tema. 

 

Mød talrigt op denne aften, så vi kan  

markere hvem Sct. Georgs Gildet er. 

 

 


