
 

FREDSLYSET KOMMER TIL HAMMEL den 27 november 2019. 

PROGRAM 

Kl. 17.00  Fredslyset ankommer til Rådhustrappen og modtages af Vice-borgmester Flemming Nørgaard. 

Efter en kort velkomst tænder borgmesteren spejdernes fakler med flammen fra Fredslyset. 

Kl. 17.15  Spejderne går i fakkeltog med Fredslyset til InSide 

Kl. 17.30  Flammen ankommer til InSide - ordet FRED tændes på gulvet under musik ledsagelse og 

Fredsbudskabet bliver læst op.  

Vi slutter ca. kl.18.30. 

 

 

FREDSLYSGUDSTJENESTE I HAURUM KIRKE 

1. SØNDAG I ADVENT 1 december KL. 19:00 

Adventstiden vil traditionen tro blive markeret ved en fredsgudstjeneste i Haurum kirke, holdt af sognepræst 

Lene Sander.  

Fredslyset kommer fra Jesu fødselsgrotte i Betlehem og er bragt til Hammel forinden, denne aften vil lyset 

blive bragt ind i Haurum kirke af to spejdere, som vil tænde alterlysene med flammen fra Fredslyset. 

Velkommen til Fredsgudstjenesten i 

Haurum Kirke kl. 19:00—20:00 

Adressen er: Haurum Byvej 23B, Haurum, 8450 Hammel 

 

 
 

Sct. Georgs Gildet i Hammel 

 

 

 



 

 

Fredslyset fra Betlehem 

 

Fredslyset blev oprindeligt tændt i fødselsgrotten i Betlehem, ved den flamme, som altid brænder. 

Fredslys traditionen opstod i begyndelsen af 1980′erne i Østrig, hvor aktionen blev startet af den østrigske 

radio ORF, og gennemført under navnet »Lys i mørket«, til fordel for nødlidende og handicappede 

mennesker der. 

I begyndelsen gik de østrigske spejdere ind i arbejdet. Det er nu primært dem der henter og bringer 

Fredslyset ud i Østrig og videre rundt i Europa. Fredslyset har især i de Østeuropæiske lande fået stor 

betydning, da de i så mange år levede i mørke. 

I flere lande er det nu blevet et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne. I 1996 lykkedes det 

enkelte danske Sct. Georgs Gilder at få bragt Fredslyset ud i Danmark og videre til Sverige. Allerede året 

efter deltog ca. 35 gilder og i 1999 var antallet steget til over 100. 

Over hele Europa bruges både tognettet og privatbiler som fordelingslinjer, hvor Fredslyset, i form af en 

tændt flagermuslygte, transporteres i en sikringsbeholder. Modtagerne kommer så med deres egne lygter og 

overfører flammen hertil. 

I Danmark har vi valgt at modtage og videregive Fredslyset uden nogen form for politisk, religiøs eller 

anden bagtanke, og som en gave hvor budskabet er: 

•Fred på Jorden 

•et lys for fællesskab 

•et lys for forståelse 

•et lys for fred og venskab 

•et lys for tolerance 

•et lys for nødlidende og ensomme 

•et lys for aktivt hjælpende 

•en gave som skal lyse op i adventstiden 

•en gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde for andre. 

Sct. Georgs Gilderne i Roskilde afholder i år den 27. november Kl. 18 en højtidelighed i Sankt Laurentii 

katolske kirke, hvor det tændte Fredslys har sin faste plads hele året. 

Fredslyset tændes og derefter føres Fredslyset i fakkeltog til Roskilde Domkirke, hvor der kl. 19 afholdes en 

Fredslys gudstjeneste, hvorefter gildebrødre og repræsentanter fra gilderne i Sverige og Norge henter deres 

fredslysflamme og bringer den hjem til deres respektive lande. 

Fredslyset sendes dagen efter den 28. november fra Roskilde rundt i Danmark, ligesom det inden da, er 

afsendt med skib til Grønland. 

 


