
FREDSLYS MODTAGELSE I HAMMEL 2017 

 

Som GIM og dermed koordinator for  FREDSLYS arrangementet 2017 i 

Hammel by, siger jeg tak til alle   SPEJDERE , til SPEJDERLEDERE til SCT. 

GEORGS GILDE BRØDRE, BORGMESTER og INSIDE som også i år bakkede 

vores fælles FREDSLYS  -  ARRANGEMENT op.  ”Skulderklappet”, som i år blev uddelt, efter 

Fredslysbudskabet  var læst op og alle Spejdere havde skrevet  

FRED 

blev i 2017 af vores Gildemester overrakt Plejecenter TINGHØJ – kr. 3000,00 udelukkende til brug  for 

iværksættende/beskæftigelsesfremmende aktiviteter. 

I ”gamle dage” blev spejderne efter denne seance fragtet  af Gildebrødre rundt på vore 3 plejehjem her i byen for 

der at overlevere LYSET med lidt julesang – til stor glæde for alle beboere. 

Denne seance har ikke foregået i nogle år, men i år blev vi kontaktet af aktivitetspigerne på  Skaghøj og Elmehøj: 

Ville det være en idé, at kørestolebrugerne fulgte med i optoget? Og de således selv kunne bringe LYSET hjem. 

Det var en succes med ikke mindre end 15 kørestole i optoget og de der magtede holdt en fakkel. 

Vi har modtaget LYSET i  Hammel by i 22 år. I 17 år, har der ikke været ændret på vores måde, at modtage det  på . 

Nu er det nærmest blevet en institution i byen. Ved henvendelse til  involverede parter, spejdere, presse, 

borgmester, InSide bliver man mødt med: ”Dejligt, er det ved den tid nu”! 

Godt, at vi sammen med jer Spejdere ved dette arrangement, såvel som ved mange andre arrangementer, står 

sammen.  I fælleskabets styrke lykkes alting. 

Årets modtagelse af LYSET var uden problemer i 2017 og vejret var godt. 

 LYSET brænder nu ikke blot med EVIG flamme i Bethlehem,  Østrig og Roskilde.  Katolsk Kirke i Aarhus har fået 

FLAMMEN tilbudt –  og brænder nu også her.  

En speciel  tak vil jeg gerne  rette til jer SPEJDERLEDERE, som fik alle spejdere med – med fakkeltog indtog vi 

Hammel By  og  InSide – I gjorde det og i år med rullestole TAK  ikke mindst til aktivitetspigerne på Skaghøj og 

Elmehøj 

En glæde var det  atter, at læse FREDSBUD-SKABET op i Haurum Kirke 1. søndag i advent. Højtideligt at se 2 

spejdere bære LYSET ind, bære det til alteret og dermed tænde alterets  7  lys. 

Haurum Kirke var stort set fyldt. Tak også til sognepræst Lene Sander, som atter i år gerne ville afholde 

Fredsgudstjeneste 1. søndag i advent og til Birgitte Østergaard, der med sit kor indledte juletiden. 

Med Gildehilsen Charlotte 


