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Flagfest den 15. juni 2019
Denne dag fejrer vi 800-året for vort smukke Dannebrog. Alle lokalforeninger er blevet bedt om at
bakke op, om fejringen af Dannebrog på Valdemarsdagen i København. Der arrangeres gratis
buskørsel til København for en fanebærer og en faneløjtnant.
Landsforeningen beder om, at så mange faner som muligt deltager i festlighederne i København,
så der kan opstilles en smuk faneborg på Rådhuspladsen. Se vedlagte invitation.
Flagfest i Odense den 16. juni
På Fyn bakker vi op ved at flytte den lokale flagfest til søndag den 16. juni kl. 15.00, som i år
foregår i Rådhushallen i Odense. Her vil der, traditionen tro, være uddeling flag og faner.
I år kan vi, som nævnt ovenfor, fejre det er 800 år siden, at vort smukke flag ”faldt ned fra himlen i
slaget ved Lyndanisse”. Vi er overbevist om, at det bliver festligt, selvom vi i Odense holder os
indendørs. Så er vi sikret mod regn.
Det er vort ønske, at I slutter op om flagfesten både i København, i Odense eller Assens med
jeres faner. Det vil sætte et festligt præg på dagene. Se det vedlagte programme.
I Assens holdes flagfesten dog den 15. juni.
I FS den 12. april var der en artikel om, at Kongeskibet anløber Nyborg den 31. maj, og
Dronningen modtages på byens rådhus. På nuværende tidspunkt har vi intet hørt om faneborg.
Salg af flag
Salg af de små flag samt medlemskontingent er en forudsætning for, at vi kan uddele flag og faner
til foreninger m. fl. på Valdemarsdagen. Derfor beder vi om, at I køber vedlagte flag til videresalg
eller til internt brug. Pengene bedes indbetalt på konto 2375 – 07 29 82 06 44. Husk at angive
foreningens navn.
Hjemmeside
Danmarks-Samfundet har en hjemmeside, hvor der er mange nyttige oplysninger, adressen er
http://danmarkssamfundet.dk/.
Med venlig hilsen
Palle Wognsen
Formand

Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet
til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet

