Danmarks-Samfundets
Lokalforening Aarhus
inviterer til Valdemarsfest
Fredag den 14. juni 2019.

Forretningsudvalgets Medlemmer:
Hans Skou
Mogens Skjøth
Victoria Trolle-Millbrath
Peter Sørensen
Mogens Larsen
Otto Westergaard

40111533
28259130
23847010
23399685
40758948
20971844

Den danske konges våben gengivet i den nederlandske våbenbog Armorial Gelre, der er blevet til omkring 1380. I forbindelse med våbenet er
gengivet et rødt banner med et hvidt kors. Det er den ældste fremstilling
af et sådant banner, der sættes i forbindelse med Danmark

Kl. 19.00
Kl. 20.00

Festgudstjeneste i Domkirken
Flagets Fest i Rådhushallen
.

Program for Flagfesten
Fredag den 14. juni 2019.
Til Organisationer, foreninger, institutioner,
myndig-heder m.fl.
Igen i år indkalder Danmarks-Samfundets Lokalforening Aarhus til samling
omkring Dannebrogs 800-års jubilæum.
Vi mødes som sædvanlig med fanerne bag Ridehuset klokken 18.15 inden vi
afgår mod Domkirken ca. klokken 1835 med Aarhus Garden i spidsen. Festgudstjenesten begynder klokken 19.00. Efter gudstjenesten går faneoptoget
ca. klokken 19.45 mod Rådhuset, hvor Flagets Fest starten klokken 20.00.
Alle er velkomne til både gudstjeneste og til Flagets Fest i Rådhus-hallen. Vi
ser frem til stort fremmøde af både faner og tilskuere. I 2018 var der en lille
fremgang af deltagende faner i optoget; den tendens håber vi fortsætter, så
det kan blive et flot optog gennem byen.

Hjælp os med at sælge Valdemarsflag.

Kl. 17.00

Militære faner mødes ved gl. officersbygning
på Langelandsgade og marcherer til rådhuset

Kl. 18.15

Aarhus Garden, fanebærere og –vagter mødes
Rådhuset, hvor de militære faner støder til

Kl. 18.35

Faneoptoget afgår fra Ridehuset.

Kl. 19.00

Fanerne føres ind i Domkirken.
Festgudstjenesten forrettes af Biskoppen
Endelig beslutning om hvilket kor, der skal
synge, er endnu ikke taget.

Kl. 19.45

Faneoptoget afgår fra Domkirken.

Kl. 20.00

Flagets Fest i Rådhushallen begynder:
Byens velkomst.
Aarhus Garden spiller.
Talen for Flaget ved ?
HK-koret synger.
Flaggaverne overrækkes
Hjemmeværnets Musikkorps spiller.
Sct. Georgs Gildernes Flagpris 2019 overrækkes af Nils Liljeberg.
Fællessange.

Vi er meget taknemmelige for, at mange private og foreninger hjælper os
med at sælge de små Valdemarsflag, men vi har brug for endnu flere til at
hjælper os, så vi også i de kommende år kan glæde nye ansøgere med en ny
fane eller et flag.
Kontakt et af medlemmerne i Forretningsudvalget (se side 4), så vi på en
praktisk måde kan udlevere det ønskede antal ark á 50 flag.
Man kan ikke længere selv afhente flag på Rådhuset, da DanmarksSamfundet hverken må udlevere eller sælge på Rådhuset.
Valdemarsflag må sælges hele året, blot man overholder god salgsskik,
Ca. kl. 21.45
d.v.s.ikke genere andre. Internt i foreningerne er der slet ingen begrænsninger. Fortæl hvor vigtigt det er, at Danmarks-Samfundet kan fortsætte med at
hjælpe andre foreninger og organisationer, som ønsker en fane eller et nyt
Vi glæder
flag

Fanerne føres ud og Aarhus kommune er
vært ved en let reception

os til at se rigtig mange møde op den
14. juni 2019, så vi sammen kan fejre
800 års– jubilæet for vort flag

