
 

Fredslys uddeling Fakkeltog 

Igen i år uddeler Sct. Georgs Gilderne Fredslyset. Tidligere har det været uddelt på Rådhuset i 

Rådhussalen, hvor der samtidig har været uddelt den årlige Spejderlederpris, i den forbindelse har 

der deltaget spejdere fra Helsingør området, Sct. Georgs Gildebrødre fra Helsingør, og Helsingborg 

samt øvrige der har haft lyst til at deltage, Desværre har der ikke været deltagelse fra Politisk side, 

for år tilbage var Borgmesteren med ved overrækkelse af spejderpris, samt uddeling af Fredslys. 

Vi tænkte derfor det var på tide at finde på noget nyt i forbindelse med uddeling af spejderpris 

med større tilslutning ved overrækkelsen, hvorfor Spejderprisen blev uddelt til Sct. Georgs 

Gildernes spejderløb på Gurredam Lørdag den 17September i år, her deltog ca. 300 Mini og Micro 

spejdere samt deres ledere, en rigtig god dag. 

Uddeling af Fredslyset  

Uddeling af Fredslyset starter som det fremgår af annoncen andet sted i bladet, med et Fakkeltog 

fra Kongevej skolen, med Piegarden i front gennem byen op omkring torvet og ned til 

Toldkammergården, hvor Fredslysbudskabet vil blive oplæst, inden uddeling af Fredslyset til dem 

der ønsker det med hjem. 

Alle er velkomne til at deltage, børn forældre, bedsteforældre byens borgere, spejdergrupper, 

sammen med Sct. Georgs Gildebrødre. Der vil være en forfriskning til børnene i form af: Pølsebrød 

og saft. 

Fredslysmærke. I forbindelse med uddeling af Fredslyset vil der også være 

 uddeling af Fredslysmærke til alle uniformerede spejdere. 

 

Fredslyset fra Betlehem 

Fredslystraditionen 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. 

Fredslysmærke 

 

 

http://www.fakler.dk/haandfakler-miljoevenlige


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 her fra Helsingør. 

Allerede året efter deltog ca. 35 gilder og siden er antallet mere end fordoblet. 

I gennem mange år har Sct. Georgs Gilderne Helsingør, hentet Fredslyset fra Roskilde hvor det videregives 

fra, og uddeles på Sjælland. 

 

Uddeling af julehjælp 

I forbindelse med årlige begivenheder afholder Sct. Georgs Gilderne Helsingør, salg af 

Rundskuehæfter, Spejderløb m.m. 

Endvidere har det i år været muligt at uddele ca. 250.000kr. til Spejdergrupper, Piegarden og 

andre humanitære og velgørende formål. 

Derfor vil Sct. Georgs Gilderne ved denne lejligheden i Toldkammergården overrække Frelsens sær 

15.000kr. til julehjælp. 

 

Sct. Georgs Gilderne Helsingør 

Består i dag af 4 Gilder samt et i Fredensborg, vi har lokaler i en af spejderhytterne på Gl. 

Hellebækvej, hvor der bliver afholdt møder m.m., hvilket giver et godt socialt netværk og masser 

af underholdning/ oplevelser i forbindelse med de forskellige aktiviteter, som Fredslys, Spejderløb 

med mere. 

Opgaven med at der kommer nye initiativer er vi meget opmærksomme på, derfor en anden måde 

at uddele fredslyset på i år, til medlemmer gæster og spejdergrupper er der nye tilbud undervejs 

til næste år, vi er rigtigt langt med planlægning af Spejderløb for Ledere, Seniorer og 

forældrekreds, Roverløb til 1April 2017, det er ganske vist ikke nogen aprilsnar.  

Vær med til noget spændende, gør en forskel med Spejderideen for voksne. 

Bliv medlem af Sct. Georgs Gilderne Helsingør, se endvidere www:sct-georg-kronborg.dk   
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