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Til

Landsforeninger med flere.

Dannebrogs 800-års jubilæum
I 2019 er det, ifølge legenden, 800 år siden at Dannebrog faldt ned fra himlen under Slaget
ved Lyndanisse i Estland. Det ønsker Danmarks-Samfundet at fejre.
Lørdag den 15. juni 2019 arrangeres der, med afgang fra Den Kongelige Livgardes Kaserne
ved Rosenborg Slot, tre á fire flag- og faneoptog gennem det indre København til Rådhuspladsen. Her vil der være taler og underholdning under overværelse af H. M. Dronningen.
Det er vores håb at samle omkring 500 flag og faner i alt. Danmarks-Samfundet skal derfor
indtrængende opfordre adressaterne til at underrette relevante afdelinger i egen organisation
om at stille med deres faner, så vi kan opstille en flot faneborg på Rådhuspladsen.
Forplejning og transport
På dagen den 15. juni 2019 vil Danmarks-Samfundet arrangerer transport fra hele landet til
København. Vi vil også sørge for, at der er et let traktement til alle deltagerne.
Yderligere informationer om tilmeldinger og dagens endelig program vil blive fremsendt senere. Men har I spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte os på telefon 43262096 eller
24468126. Mail: ds@danmarks-samfundet.dk.
Danmarks-Samfundet
Danmarks-Samfundet har nu i over 100 år uddelt flag og faner til foreninger og interesseorganisationer i Danmark. Hvert år på Valdemars dag den 15. juni arrangerer vi flagfester i de fleste større byer. Her har vi efterhånden uddelt ca. 70.000 faner og flag.
Derfor kender I formodentligt allerede Danmarks-Samfundet. Skulle det ikke være tilfældet,
kan I få uddybende oplysninger på sitet www.danmarks-samfundet.dk.
På hjemmesiden kan I også se, hvordan I kan blive medlem af Danmarks-Samfundet. Vi optager såvel enkeltmedlemmer som organisationer.
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