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Alle gildebrødre ønskes en glædelig jul
og godt nytår

Fellowshipbudskabet 2019
Fellowshipbudskabet skrives på skift af landene i NBSR (Nordic Baltic
Sub-Region) under ISGF (International Scout and Guide Fellowship).
Dette års budskab er skrevet af den internationale sekretær i Islands
Scoutgilde, Kristjana Thordis Asgeirsdottir.

Hvad er venskab?
Lad os starte med at synge sammen:
Make new friends, but keep the old
One is silver and the other gold!
I denne tid, hvor samfundet er så dynamisk og alting går så hurtigt, er det
godt at tænke på, hvad venskab er for noget. Mange er venner på de
sociale medier og kommunikerer på den måde – men venskab er meget
mere. Venskab er det, der lever i os, og som følger os alle årene.
Et venskab kan være startet allerede i barndommen, og vi kan have de
samme venner, når vi bliver ældre. Vi skal dyrke disse venskaber og følge
op på dem. Somme tider på afstand, somme tider på nært hold.
Vi må ikke glemme, at livet kan forandres på et øjeblik, vi mister én, vi
holder af, par kan vokse fra hinanden, og så er det godt at have nogen at
tale med, at være sammen med i glæde og sorg.
Vi skal give os mulighed for at få nye venner, også selv om vi kommer op i
årene. Vi skal ringe til hinanden, besøge hinanden, gå i biografen sammen
eller hvad vi nu ellers har lyst til.
De venskaber, der knyttes i barndommen og i skolen holder ofte længst.
Vi mødes og mindes de gode, gamle dage. Spejderideen for voksne
spejdere – gildearbejdet – er netop dét: vi mødes og mindes spejderlejre,
lejrbål, vandreture og alle de ting, vi nu lavede sammen. Minderne dukker
op og fylder som regel vores hjerter med glæde.
Vi må ikke glemme, at vores bedsteforældre og forældre også var unge
engang. De kunne fortælle om ting, de lavede, i deres unge dage. Vi må

ikke glemme at besøge vores ældre medborgere, besøge plejehjem og le
sammen med dem, der bor der og ikke er i stand til at komme ud. Deltag
for eksempel i Røde Kors arbejdet, og vis mennesker, der for nyligt er
kommet til vores land, venskab.
Hils på folk, du møder, og smil, når du møder dem. Det kan være det
eneste smil, de får den dag. Tag også imod venskaber, der tilbydes dig.
Luk dig ikke ind i dig selv.
Vikingekvadet, Hávamál, kan stadig i dag tale til os med gode og nyttige
råd om og minde os om, hvordan vi holder fast i gode venner. Et af
digtene lyder sådan i Vagn Lundbys gendigtning:
Vær altid ven med dine venner.
Vær aldrig ven med uvens ven,
det sømmer sig ikke for retskafne.
Men ønsker du dine venners ømhed,
så søg deres hus, og bland sind med dem
Og tal om alt, der tynger jer.
Hávamál – har rødder i vikingetiden og tilskrives Snorre Sturlason. Det
indeholder mange leveregler om hvordan man opfører sig i forskellige
sammenhænge, samt mange visdomsord.
Hvem kan sejle foruden vind,
hvem kan ro uden årer,
hvem kan skilles fra vennen sin
uden at fælde tårer?
(Finsk folkevise)
I ønskes en dejlig Fellowship Day 2019!
Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir, International Sekretær, Skátagildin á Íslandi
(Islands Scoutgilde)
I forbindelse med Fellowship Day i Kolding 23. oktober, blev årets
Fellowshipbudskab skrevet af Verdenskomitéen, oplæst i gildehallen.
De senere år har vi også modtaget et Fellowshipbudskab fra den Nordisk
Baltiske under-Region og i år fra Island. Dette budskab er indsat som
lederen med hilsen fra
Annelise Debois, 2. Vejle - DIS

Fellowship Day på Syddansk Universitet i Kolding
Den 23. oktober 2019 afholdt Trekantsområdets Distrikt Fellowship Day
på Syddansk Universitet i Kolding med deltagelse af over 70 gildebrødre
og gæster fra Vejle, Fredericia og Kolding.
Fellowshipbudskabet for de nordiske lande har i år meget fokus på
venskaber. I en tid, hvor samfundet ændrer sig stadig hurtigere, er det
vigtigt at tænke på, hvad et venskab er for noget, og hvilken betydning,
det har for den enkelte. Mange er venner på de sociale medier, men
venskab er meget mere. Venskab er det, der lever i os, og som følger os
alle årene. Vi skal dyrke disse venskaber og følge op på dem. Somme
tider på afstand og somme tider på nært hold.
I år stod Koldinggilderne for Fellowship Day, som går på skift mellem de 3
byer. Fellowship Day er en fast tradition i Sct. Georgs gilderne i hele
verden, og den afholdes mellem den 24. og 25. oktober hvert år, hvor vi
fejrer stiftelsen af det Internationale Scout and Guide Fellowship (ISGF)
den 25. oktober 1953 og FN-dagen den 24. oktober.
Vi startede aftenen med en interessant rundvisning på SDU og
efterfølgende blev serveret en liflig velkomstdrink. Derefter var der åben
gildehal i det store auditorium, hvor det Internationale Fellowshipbudskab
fra ISGF blev læst op af DIS Annelise Debois fra Vejle. I eftergildehallen
var der spisning i universitetets kantine, hvor GIM’erne fra Kolding havde
dækket bord og pyntet med flotte rosendekorationer og LED lys. I
foredragssalen blev kaffen serveret med skønne muffins og aftenens
gæst, Lise von Seelen fra Etisk Råd, holdt et inspirerende foredrag om
rådets aktiviteter. Etisk Råd har her i 2019 fået kontor i Kolding.
Foredraget kom bl.a. ind på problematikkerne omkring behandlingen af
barnløshed og de etiske dilemmaer, der er forbundet hermed. Også
dilemmaer omkring den sidste tid, vi har på jorden, blev indgående
gennemgået. Hvordan kan vi selv være med til at præge afslutningen, og
hvilke overvejelser har Etisk Råd været inde i omkring dette emne.
Det var en spændende aften med mange nye indtryk og mulighed for at
knytte nye venskabsbånd, som dagen lægger op til, og Koldinggilderne
havde mulighed for at vise byens flotte universitet frem.
Referat er del af en pressemeddelelse skrevet af GIM Åse Jensen fra
Kolding og yderligere referat samt foto af Annelise Debois - DIS

GILDEHAL i 1. Vejle d. 10. okt. 2019
Gildemester Finn bød 16 fremmødte velkommen til gildehallen, hvorefter
der lød skøn musik i lokalet. Det var ”You raise me up” hvorefter
gildebrødrene blev indbudt til at indtage deres plads i gildehallen. Da alle
var kommet på plads, blev der afsunget " Der er ingenting der maner".
Gildemesteren dvælede over efterårstiden, at der nu ville/kunne blive mere
tid til de indendørs sysler, evt. en god bog eller anden form for
sysselsætning i de mørke dage og aftener.
Gildemesteren refererede fra Landsgildemødet i Vejen. Dog var der en
liden anke at høre, at Prinsesse Benedikte ikke havde sagt noget til de
fremmødte, - hun er dog æresmedlem af Sct. Georgs Gilderne.
850 års jubilæet for vort Flag blev fejret ved at Danmarkssamfundet havde
skænket en ny fane til Sct. Georgs Gildet i Brüssel.
Frimærkerne blev også afleveret til tiden. Salget af frimærkerne havde
indbragt 48.000.- Dkr.
De på landsgildemødet afholdte punkter fra dagsordenen, var en strid i
kommakrigens snørklede verden. De fandt dog ud af det. Megen snak og
uendelig lidt fakta.
”Nu falmer skoven trindt om land” blev afsunget. Herefter blev ordet givet
til Elsebeth, der havde valgt en titel: Tiden går - tiden løber......
Tanker som Elsebeth havde fundet i en bog tilhørende et familiemedlem.
Tiden den er flygtig, ligesom at skrive med vand på varm asfalt, lynhurtigt
væk er ordene, ligeså er det med menneskelivet - men slet ikke uden
betydning. Tiden der er gået er for altid væk. Vi kan drømme os tilbage til
fortiden, hvorfra vi har gode minder, men der er ikke nogen vej tilbage.

Vi har alle fået tildelt en tid at råde over, som vi kalder vores egen. Skal
livet være et kedeligt eller et spændende eventyr, men du betyder noget for
andre. Vi griber ind i hinandens liv, det giver et stort ansvar, men kan også
blive til stor glæde for os.
Efter ønske fra Elsebeth sang vi nr. 148 : ”Dage kommer - dage svinder”.
” Amazing Grace” var musikken, der ledsagede os ud fra gildehallen. Alle
3 melodier blev spillet af Trompetisten Per Nielsen.
Efter en kort pause blev der budt til bords, hvor en pragtfuld og delikat ret
ventede på os.
Aftenen sluttede med at vi sang "Vi er danske spejdere”.

Bent Bergsøe Nielsen

Gildehal. 1 Gilde d. 19 – 9 – 2019
Denne aften var noget helt særligt, da vi jo skulle fejre Aases 50
års gildejubilæum.
Efter Finns gildemestertale fik Aase overrakt den fine 50 års nål
af distriktsgildemester Karsten Barfod, som derefter holdt en
flot tale for Aase.
Efter gildehallen var der dækket op til fest, hvor både Aases
børn, svigerdatter, og en god veninde var inviteret med til
festen.
Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor der var blevet gjort ekstra
ud af både borddækning og den gode mad.
Til sidst blev der serveret kransekage til kaffen fra Aases børn.
Der blev holdt tale af Finn, som fortalte om Aases lange
gildeliv, og om den store indsats hun har gjort for Gildet. Også
Høne holdt en god tale for Aase, og også gildebror Kurt var
oppe og sige et par ord.
Det var en rigtig festlig og god aften.
Hanna Bak

Gildemøde i 1. gilde
1. Vejle Gilde holdt Gildemøde den 21. november 2019 i Menighedshuset
ved Mølholm Kirke.
Vi var 27 deltagere. Det var rart, at gildebrødre fra 2. og 3. gilde også
deltog.
Aftenens foredragsholder var Poul Baun Christensen. Poul er født og
opvokset i Mølholm/Vinding.
Han fortalte om sin barndom og opvækst og viste gamle billeder, både af
sin familie og billeder fra det gamle Mølholm. Pouls far var mælkehandler
og kørte rundt og solgte mælk fra en hestevogn. Poul havde hjulpet sin far
som mælkedreng.
Den periode, som Poul fortalte om, var fra han blev født i 1931 til
slutningen af 2. verdenskrig.
Ivar fra 2. gilde deltog i arrangementet. Ivar stammer åbenbart fra samme
område, og det var lidt morsomt, at Poul og Ivar kunne supplere hinanden
lidt med historien fra den tid.
Poul er jo en ældre herre, men han havde en utrolig god hukommelse.
Vi sluttede af med kaffe og lækre franskbrødsmadder med ost og pålæg.
En rigtig god aften.
Finn Hesselbjerg

Julegildehal 12-12-2019
1. Vejle Sct. Georgs Gilde holder julegildehal den 12 december i Mølholm
Sognehus, hvor vi som vanen tro tilbringer nogle hyggelige timer sammen.
I eftergildehallen indtager vi vor traditionelle ”julefrokost” hvor der
serveres lækkerier til ganen. Ind imellem træner vi også sangstemmen, og
sluttelig afholder vi som sædvanlige pakkespil.
Der er dog lige nogle detaljer der skal huskes:
HUSK: Gildehallen starter klokken 1800
HUSK: Tilmelding via gruppeformanden senest den 8-12-2019
HUSK: Pakken til pakkespil til ca. kr. 30,00
HUSK: Det gode julehumør.
HUSK: Vi skal alle sammen have en rigtig god aften.
Prisen er kun kr. 100,- all inklusive plus barnet.
Vi ses
Jule Gildehilsen
Gruppe B

Mærkedage

1.gilde
Anne Marie Kramer

75 år

29. december 2019

3. Vejle gilde på besøg på Nørup Mejeri
En rigtig fin oplevelse

Årskalender 2020 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle
Måned
Januar

Dato
8.1.

Arrangement
Nytårsgildehal

23.1.
15.1.

Gilderådsmøde
Ledelsesmøde

Gilde
1.-2.-3.
gilde
2. gilde
3. gilde

Februar

6.2.
13.2.
13.2.

Gildehal
Gildehal
Gildemøde

1.gilde
2.gilde
3. gilde

Marts

4.3.
19.3.
26.3.
12.3.
11.3.

Gruppeledermøde 1.gilde
Gildeting
1.gilde
Vejle Gildeting
1.-2.-3.
gilde
Gildeting
2. gilde
Gildeting
3. gilde

2.4.

Tankuddeling

April

15.4.
29.4.
22.4.
23.4.
Maj

Juni

13.5.

1.-2.-3.
gilde
Sct. Georgs Aften 1.gilde
Distr.gildeting
1.-2.-3.
gilde
Sct. Georgs Aften 2. gilde
Sct. Georgs Aften 3. gilde

16.5.

Ridderhal
Kolding
Spejderløb

26.5.
28.5.
11.5.

Friluftsgildehal
Gildehal
Gildemøde

1.-2.-3.
gilde
1.-2.-3.
gilde
1.gilde
2. gilde
3. gilde

Dato?

Fælles
gildeudflugt
Friluftsgildehal
Friluftsarr.

1.-2.-3.
gilde
2. gilde
3. gilde

18.6.
8.6.

Måned
Juli

Dato

Arrangement

Gilde

August

20.8.
13.8.

Friluftsgildehal
Gilderådsmøde

1.gilde
2. gilde

September 6.9.
23.9.
17.9.

Udflugt 1. gilde
Gildehal
Gildehal

1.gilde
1.gilde
2. gilde

1.gilde
1.-2.-3.
gilde

Oktober

28.10.
Dato?

Gildehal
Fellowship

November

12.11.
19.11.
12.11.

Gruppeledermøde 1.gilde
Gildehal
1.gilde
Gildehal
2. gilde

December

3.12.
10.12.

Julegildehal
Julegildehal

1.gilde
2. gilde

Gildehal den 14. november Ivars 60 års jubilæum

Vi var 25 gildebrødre og gæster til gildehal, der sammen fejrede Ivars 60
års jubilæum i Sct. Georgs Gilderne. Det blev en rigtig festlig aften, hvor
jubilaren fik overrakt sit 60 års hæderstegn af Distriktsgildemester Karsten
Barfoed, der holdt en lille tale til jubilaren.
Bodil holdt en meget hjertevarm gildemestertale, indeholdende begrebet
”låneord” et ord eller en tanke som vi bruger i vores sprog, som
forekommer i et andet sprog – i en anden sammenhæng.
Når vi ”låner det af hinanden”. Når vi vekselvirker og ikke bilder os selv
ind, at vi skulle kunne få noget ud af livet ved at holde det ene og det
andet for os selv. Det gælder alt muligt af det, der hører menneskelivet til.
Kom - kom bare med – igen en indbydelse til at gå med i fællesskabet
med andre. For nogle blev det kammeratskabet indenfor sporten, der ud
over skolegangen kom til at fylde barndoms - og ungdomsårene. Andre
blev spejdere eller FDF’ere og sluttede sig det fællesskab, der dannes af
børn og unge med samme mål, og som tidligt beslutter sig til at lade
spejderlov og løfte være deres vejvisere. Hjælp mig – kom – gå med – ord
og begreber, som vi alle kender til, og som vi gør brug af på mange
måder. Derfor blev vi gildebrødre, fordi vi ønsker at bevare fællesskabet
med andre mennesker, fordi vi ønsker at gå sammen. Ikke nødvendigvis i
rørende enighed, men i kærlighed og med respekt for hinandens
forskellighed. Bodil henvendte sig videre i talen til Ivar: For mange år
siden kom jeg til Vejle. Med mig var min familie – og i kufferten havde jeg
adressen på Viggo Gustavussen, den første gildemester i 2. Vejle – og det
viste sig, at han og Ella boede lige henne om hjørnet. Og Ivar, du var
blandt de første, der hilste på, da jeg var til den første

gildehal. Du var en af de unge gildebrødre, der tog del i de mange
aktiviteter, der var dengang, og du og Asta og 2. Vejle har siden været
gode støtter på vandringen. Siden blev du optaget i frimurerordenen, og
der arbejder du videre sammen med dine ordensbrødre, påtog dig ny
opgaver, og stadig er du dit handicap til trods - på vej i arbejdet for og med
andre mennesker og med dig selv. I et salmedigt skriver Sten Kaalø om
menneskers vandring med hinanden: Gå i mørket mod lyset – gå i
visheden om ikke at gå alene – gå med lyset – Kom!
Ivar holdt 5. minutters Sct. Georg. I den anledning havde Ivar fået plads i
højsædet. Ivar fortalte om sin tid som gildebror gennem alle årene med
små anekdoter og samtidig udtrykte sin taknemmelighed over det trofaste
venskab han havde fået i gildet.
På første række i gildehallen sad hele Ivars familie, børn og svigerbørn og
jeg har hørt at det var en dejlig oplevelse for dem at se Ivar blive fejret på
ægte Sct. Georgs Gilde vis! Der var smil på alles læber da afslutnings
musikken lød med teksten ”En elefant kom marcherende, hen ad
edderkoppens fine spind, fandt at vejen var så int'ressant, at den byder op
endnu en elefant og fortsatte i Niels Henning Ørsted Pedersens jazzede
version. Det fik os til at tænke på vandreture i vores spejder- og gildetid,
hvor det var dejligt hvis nogen havde lyst til at følge med i fællesskabet,
netop som gildemestertalen omhandlede!
Eftergildehallen startede med en liflig velkomstdrink inden vi gik til bords.
Der blev anrettet en buffetmenu med Provence koteletter, røsti kartofler og
salat. Brie med ahornsirup, blåbær og valnødder og til kaffen Roulade
d’Abricot med flødeskum.
Der var en rigtig dejlig stemning i eftergildehallen med sange og taler og
hilsener på flasker til jubilaren, med tak for de mange år som gildebror og
medlem af de forskellige grupper og laug. Der blev også sagt tak til Ivar og
Asta for dejlig vin de havde med
til denne festaften og tak til de 6
familiemedlemmer der var mødt,
det var hyggeligt og det sker
sjældent også tak for hjælp til
oprydningen! Aftenen sluttede
på vanlig vis med:
Ja vi er danske spejdere.
Annelise Debois

11. november 2019

Kære Ivar.
Fra distriktet skal der også lyde et stort til lykke med
dit 60 års jubilæum!
Det er godt nok først den 16. november, at vi skal fejre
din ”rigtige” jubilæumsdag – men det fejrer vi så
heldigvis i dag!
Det er ikke til at forstå, at du har holdt ud her i
Gildebevægelsen i 60 år!?
Så når jeg ser på dit stamblad – kan jeg se, at du
startede som spejder i 1942 eller midt under krigen!
Du var så GUL spejder i 8 år!
Så kan jeg også se, at du kom her til SGG i 1. Vejle den
16. november 1959, hvor du så i sagens natur må have
været 25 år. Og så er det ellers gået ”slag i slag”! Både
som VÆBNER i 1961 og du blev så RIDDER i 1968.

Men retfærdigvis kan jeg også se, at du blev overført
her til 2. Vejle i 1967.
Men jeg kan også se, at du blev GK i 1976, for så at blive
GSM i 1978.
En post du jo også bestred i 2 år!
Dengang har du jo haft en god indgangsvinkel til SGG,
fordi du kun var 42 år!
Eller sagt på en anden måde, du har været trofast som
GB - og ikke mindst her i Vejle.
Derfor håber jeg også på, at nogle af de andre GB her i
2. GILDE, måske vil fortælle lidt mere om de episoder
eller oplevelser - du har beriget dem med!?
Det kan jo også være, at din dejlige kone Asta kan
fortælle lidt!?
Anekdoter ELLER historier, som jeg af gode grunde ikke
kender til eller har oplevet dig i – da jeg kommer fra
Kolding!
Tak for din trofasthed!
Karsten Barfoed/
Distriktsgildemester.

Julegildehal i 2. Vejle
Den traditionelle julegildehal i 2. Vejle afholdes i år torsdag den
5. december i Mølholm Sognehus. Gildehallen er åben og
familie og venner er derfor meget velkomne til at deltage.
Bemærk: Gildehallen starter kl. 18.30
I eftergildehallen vil vi som sædvanlig spille pakkespil, så husk
derfor at medbringe en gave til ca. 30,- kr.

Tilmelding gruppevis til Anni senest den 30. november .
Gildehilsen Gruppe 3

Invitation Nytårsgildehal
Onsdag den 8. januar 2020

Kl. 18:00 Nytårsgildehal i Mølholm Kirke
Kl. 18:45 Vandrehal i Mølholm Sognehus
Alle gildebrødre i Vejle og gæster er velkomne!

Godt Nytår
Eftergildehal med festmiddag – med flere spændende retter til
en samlet pris på kun 250 kr. per person – inkl. drikkevarer!
Tilmelding til Annelise Debois senest den 30. december på tlf.
61697008 eller e-mail til annelisedebois@get2net.dk
Betaling med MobilePay på 40457313 – eller til konto
nr. 2440 – 4374299307- HUSK navn!

Med gildehilsen 2. Vejle

Temaet for Fredslyset 2019
»Mod til fred«

Fredslyset i Danmark
En flamme bliver til et hav af lys










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 arbejde
En gave som skal lyse op i adventstiden
En gave til dig så du kan tænde et lys til glæde for andre
Fredslyset kommer til Vejle onsdag den 27. november og modtages af
Sct. Georgs Gildet 2. Vejle. Kirkerne i Vejle Provsti er tilbudt at benytte
Fredslyset til arrangementer i forbindelse med 1. søndag i advent.
Søndermarkskirken i Vejle, modtager Fredslyset til brug for
familiegudstjenesten den 1. december, hvor der vil være optrin og
krybbespil sammen med efterårets minikonfirmander.
Er du interesseret i at modtage Fredslyset så kan du henvende dig til
GIM Birte Jul Pedersen tlf. 75 81 51 59, birtejulpedersen@stofanet.dk
Birte vil holde liv i flammen til den 10. december.

Glædelig Jul fra Vejle Lydavis

Vejle Lydavis ønsker alle gildebrødre en rigtig glædelig jul!
I starten af december holder vi det traditionelle julemøde, hvor alle 28
medarbejdere mødes til en hyggelig eftermiddag.
Vi kan i dette efterår fejre at det er 15 år siden, vi i samarbejde med Vejle
Kommune, Vejle Amts Folkeblad og Dansk Blindesamfund, startede
produktionen af en lydavis for blinde og svagtseende og stadig er det en
opgave vi er meget glade for og til glæde for andre!
Annelise Debois

Spejderlaug 2019/2020
Så er spejderlauget i gang igen. Vi har haft evalueringsmøde vedr.
løbet 2019 – og det gik da godt – så nu lægges der planer for 2020.
Endnu har vi ikke fastlagt, hvor løbet finder sted, men datoen skal
frem nu, så mange gildebrødre kan afsætte dagen i den gode sags
tjeneste.
Datoen er: Lørdag 16. maj 2020 – og I kan glæde jer.
På laugets vegne
Bodil

Advent og adventskrans
Advent betyder "Adventus Domini", dvs. "Herrens komme". Herren, der
sigtes til er naturligvis Jesus
Adventstiden er det kirkelige nytår, og oprindeligt tænkt som en faste- og bodstid,
hvor man forbereder sig til den åndelige "oplevelse" som forestår ved fejringen af
Jesu fødsel. Advent har altid været en kirkelig begivenhed, der først i nyere tid
har fået folkelige aspekter.
Violette adventskranse
Ligesom juletræet har adventskransen sine rødder i Tyskland, og kom til
Danmark i tiden omkring Første Verdenskrig. Den fandtes først i Sønderjylland,
og blev rigtig udbredt og populær i løbet af 30´erne og 40´erne. Oprindeligt er
adventstiden tænkt som en faste- og bodstid fra kirkens side, og tanken var, at
man her igennem skulle forberede sig åndeligt til Jesu fødselsdag. Da violet er
den liturgiske bodsfarve i den katolske kirke, har violet været anvendt som farve
til kransens pynt i katolske dele af fx Østrig og Tyskland.
3 bånd i kransen?
Et godt tegn på, at den havde vundet udbredelse er, at skikken da var så kendt,
at den kunne komme på julemærkerne. Det første julemærke efter Anden
Verdenskrig havde netop adventskransen som motiv. Efter besættelsen havde
lysene en helt særlig betydning, - at man herhjemme gav den hvide lys og røde
bånd - de nationale farver - har utvivlsomt også bidraget til dens succes. I øvrigt
vises den første adventskrans på julemærket i 1946 ophængt i 3 bånd, og ikke i
4.
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