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Fra: Danmarks‐Samfundet [mailto:ds@danmarks‐samfundet.dk]
Sendt: 4. marts 2019 11:13
Til: Erik Fage‐Pedersen <erik@fage‐pedersen.dk>; Danmarks‐Samfundet <ds@danmarks‐samfundet.dk>
Cc: jfalki@lhpnet.dk; ankerstjerne <roenneberg@hotmail.com>; Ebbe Ravn (ebbrav@yahoo.dk)
<ebbrav@yahoo.dk>; 'Kim Eggerts, Storkøbenhavn' <dannebrog@postkasse.com>; Søren Croys‐Bagger
<scb@ucc.dk>; Káthe Salvang, Storkøbenhavn <evaldj@webspeed.dk>; sorenpeter jensen
<sorenpeter.jensen@europarl.europa.eu>
Emne: Program og indbydelse til deltagelse i festlighederne i anledning af Dannebrogs 800 års fødselsdag.
Prioritet: Høj
Til

Lands‐ og Hovedorganisationer, øvrige venner af Dannebrog, m.fl

Emne:
Indbydelse og program for deltagelse i festlighederne i anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum
15. juni 2019.

Festlighederne i anledning af Dannebrogs 800 års nærmer sig med raske fjed – alle sejl er sat for at dagen bliver
festlig og minderig!
Det er ambitionen at samle faner fra hele landet og afvikle flere faneparader igennem København frem til
Rådhuspladsen.
Danmarks‐Samfundet opfordre derfor alle venner af Dannebrog, til at møde op med faner 15. juni i København og
deltage i fejringen af verdens ældste nationalflag.
Danmarks‐Samfundet skal derfor opfordre alle modtagere af denne mail, om at medvirke til at vi får rigtig mange
faner med til denne store begivenhed.
Derudover at sprede indbydelsen og informationen til alle afdelinger af egen organisation, og relevante
samarbejdsorganisationer, så vi fællesskab kan få en flot dag sammen.
Begivenheden vil ligeledes fremgå af pressemeddelelser og i dagspressen, samt på radio og tv.
Spørgsmål i forbindelse med indbydelsen kan ske til Landskontoret på mail ds@danmarks‐samfundet.dk
Med venlig hilsen
Danmarks‐Samfundet, Landskontoret
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Danmarks-Samfundet
Protektor- Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Dato 4.marts 2019
Til

Hovedorganisationer m.v.

Vi har nu mindre en 4 måneder til Valdemarsdag og Dannebrogs 800-års jubilæum 15. juni 2019. Ved fælles kræfter skal vi gøre denne jubilæumsdag mindeværdig, festlig og fornøjelig. Derfor skal vi allerede nu lægge os i selen for at få rigtig
mange faner, fanebærer/faneløjtnanter til København lørdag den 15. juni, for at deltage i jubilæumsfestlighederne for Dannebrog. Målet er at nå 400 faner.
Danmarks-Samfundet skal derfor anmode Landsorganisationerne m.v. om kraftigt at opfordre deres lokalforeninger, landsdelsledelser, afdelinger m.v. om at tilmelde sig til at deltage med fane i den store flagparade på Rådhuspladsen lørdag den
15. juni. Tilmelding skal ske til Danmarks-Samfundets lokalforening, som kan findes
på vor hjemmeside danmarks-samfundet.dk.
Som tidligere meddelt arrangerer Danmarks-Samfundet transport til og fra København og forplejning.
Programmet for den 15. juni
11.00 seneste ankomst til Livgardens Kaserne ved Rosenborg Slot
11.00-12.30 Adgangskontrol, spisning og udlevering af fanebånd
12.30 Afgang med orkester i spidsen til Rådhuspladsen
12.55 Ankomst til Rådhuspladsen, opstilling
13.30 D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie ankommer
13.30-14.30 Underholdning
14.45 Returmarch til Livgardens Kaserne
15.30 Ca.afgang med bus
Det er vigtigt at en foreløbig deltagelse meddeles Danmarks-Samfundets Lokalforeninger senest 1. april. Endelig deltagelse skal fremsendes senest 15. maj.
I forbindelse med ankomsten til Livgardens Kaserne vil der blive udleveret
mad og drikke til deltagerne, og alle deltagende faner får tildelt et fanebånd til deres
foreningsfane som minde om 800 års jubilæet.
Postadresse
Idrættens Hus
2605 Brøndby

Telefon
43 26 20 96

Mobiltelefon
24 46 81 26

Telefax
43 26 26 27

E-mail:
ds@danmarks-samfundet.dk

Faner, fanebærer og faneløjtnanter fra det Storkøbenhavnske område, skal
møde ved Vor Frue Kirke. De forventes selv at klare transportopgaven til arrangementet. For disse deltagere gælder det dog, at de også skal tilmeldes til DanmarksSamfundets lokalforening, så der kan udleveres fanebånd og fortæring. Fanebåndene
udleveres ifølge tilmeldingslisterne inden faneborgen opstilles. Det undersøges, hvorledes der kan uddeles mad og drikke til deltagerne.

Erik Fage -Pedersen, Landsformand
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