Invitation til Valdemarsdag i Roskilde og Roskilde Domkirke
Bemærk! Fredag den 14. Juni 2019

De små Valdemarsflag
Vi kan ikke udlevere flere flaggaver, end vi får indsamlet midler til.
Da vores økonomi baserer sig på salg af Valdemarsflag, medlemskontingent
og donationer.
Brug flagene på fødselsdagsbrevene, kort eller på pakkerne og gør andre glade
og støt Danmarks-Samfundet.
Du kan altid kontakte lokalafdelingen i Roskilde på
martin@helbonielsen.dk
Tag derfor godt i mod vores flagsælger.
På en festlig gensyn den 14. Juni 2019, hvor vi fejre 800 års dagen for
Dannebrog.
Bestyrelsen
Yderligere oplysninger om valdemarsdagen kan du/i kontakte:
Martin H. Nielsen, tlf. 23 72 84 82 martin@helbonielsen.dk
Lone Nielsen tlf. 24 64 58 10

Kl. 17.00 Roskilde Garden spiller foran Roskilde Domkirke
Kl. 17.30 Valdemars gudstjeneste i Roskilde Domkirke
Fanerne vil gå rundt i Roskilde, og afslutningen vil ske i
Palægården
Roskilde Kommunes kulturudvalg støtter dette arrangement

Det er en stor glæde, at vi igen kan holde Valdemarsdag i Roskilde.
Roskilde har en lang tradition for afholdes af denne dag, og 800 årsdag for
dannebrog skal også fejres i vores smukke by.
Dog markerer vi 800 års dagen den 14 juni – da der stort arrangement i
København den 15. Juni.
Vi håber mange vil møde op, ikke mindst alle de foreninger der har en
Dannebrogsfane.
Dagen bliver kun mere festligt jo flere faner og mennesker
Bred budskabet i jeres netværk, foreninger mv.
Også en tak til Roskilde Kommune, Roskilde Domkirke, og de mange
foreninger der gør denne dag mulig.
På en festlig gensyn fredag den 14. Juni 2019
På Danmarks-Samfundet i Roskilde og omegns vegne
Martin H. Nielsen
Lokalrepræsentant
Landsledelsesmedlem

Foreløbigt program for Valdemarsdag i Roskilde
fredag den 14. Juni 2019
(rettelser kan forekomme, endelig program på hjemmeside)
www.danmarkssamfundet.dk/roskilde
Kl.13.30 Modtagelse af flagstafetten
Kl. 17.00 Alle faner mødes ved nordre indgang til Domkirken, mødetid er
senest kl.17.20.
Efter kl. 17.20 kan man møde med sin fane inde domkirken
Roskilde Garden spiller foran Domkirken imens gæsterne
ankommer
Kl. 17.30 Valdemarsgudstjenesten forrettes af sognepræst Maria Harms
• Fanerne føres ind
• Gorm Hovaldt og Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde spiller
under gudstjenesten
• Talen til Dannebrog holdes af biskop Peter Fischer-Møller
• Danmarks-Samfundet uddeler flag og faner
• Fanerne føres ud.
Efter gudstjenesten går fanerne rund i Roskilde med Roskilde Garden og
Hjemmeværnet Musikkorps Roskilde i spidsen.
Ca. Kl. 18.45 Afslutning i Palægården
- Roskilde Garden og Hjemmeværnet Musikkorps Roskilde underholder.
- Borgmester Joy Mogensen holder tale for Byen
- Landsledelsesmedlem Martin Helbo Nielsen holder tale for DanmarksSamfundet

