Plan

For højtideligholdelse af FLAGDAGEN for Danmarks udsendte Onsdag
den 5. september 2018.

”Formålet med Flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission for Danmark på
baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister”.

Jrn. nr. 2200-17139-00001-18

1.0 Situationen:

Flagdag for Danmarks udsendte blev institueret i 2009, og formålet med flagdagen er at hædre de
personer, der er eller har været udsendt på en mission for Danmark på baggrund af en beslutning
truffet af regering, Folketing eller en minister. Der er derfor tale om en markering på tværs af
faggrænser og kan omhandle både militært personel og civilt personale fra forskellige styrelser,
organisationer og embeder.
Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats,
som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.
På Bornholm markeres Flagdagen 2018 ved en parade på Store Torv i Rønne.
Deltagerne mødes forinden ved P-pladsen bag Bornholms Velkomstcenter, Nordre Kystvej 3 i Rønne.
Her opstilles fanebærere og fanevagter samt resten af styrken efter ordre fra major John Walther,
Garnisons Støtte Element Bornholm, hvorefter der til musik fra Bornholmergarden samlet marcheres
til Store Torv.
Ved ankomst til Store Torv opstilles styrken på ny med fanebærere og fanevagter ved talerstolen, og
resten af styrken på Torvet foran talerstolen iflg. kortbilag.
På Store Torv vil der blive budt velkommen af politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen og
efterfølgende holdt tale af medlem af Folketinget Peter Juel Jensen. Derudover vil der blive sunget to
fædrelandssange, inden højtideligheden afsluttes, og der marcheres tilbage til udgangspunktet ad
samme rute.
Udmarch fra Store Torv foregår iflg. kortbilag.
Flagdag 2018 er herefter slut.

1.1 Strategi:

Det er hensigten at markere Flagdagen den 5. september som en folkelig dag, hvor Bornholmerne
hædrer indsatsen, som Danmarks udsendte gennem tiden har ydet og til stadighed yder.

1.2 Ledelse og stab:

Side 2

Efter beslutning fra Beredskabsstaben for Bornholm gennemføres Flagdag 2018 under ledelse af
Bornholms politi ved politikommissær Poul Brix Bjerregaard og politiassistent Søren DalbergPedersen, OPA-plan afdelingen.
Planlægningen foretages i samarbejde med kommandanten for Bornholm, oberstløjtnant Holger
Fuglsang-Damgaard, major John Walther, Garnisons Støtte Element Bornholm samt repræsentanter
fra Bornholms Veteran Forum.
Den del af styrken, der opstilles af Forsvarets enheder, er under kommando af egen leder, og den
øvrige del af marchkolonnen er under kommando og ledelse af major John Walther, Garnisons Støtte
Element Bornholm.

1.3 Deltagere:

Højtideligheden gennemføres i år med deltagelse af følgende enheder, organisationer og foreninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det Bornholmske Hjemmeværn med kommandantens fane samt underafdelinger
Gardehusarregimentet/Opklaringsbataljonen
Radarhoved Bornholm
Bornholms politi
Bornholms Politiforening
Beredskabsstyrelsen på Bornholm
Beredskabsforbundet Bornholm
Bornholms Veteran Forum
Danmarks Veteraner - Bornholm
Garderforeningen Bornholm
Bornholms Marineforening
Folk og Sikkerhed Bornholm
Forsvarsbrødrene på Bornholm
Bornholmergarden

2.0 Udførelse:

Højtideligheden gennemføres den 5. september 2018 som følger:

Kl. 1645

Mødes deltagende enheder, organisationer og foreninger ved p-pladsen bag Bornholms
Velkomstcenter, Nordre Kystvej 3 i Rønne.

Kl. 1645

Opstilles deltagerne efter ordre fra major John Walther.
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Kl. 1700

Samlet march til Store Torv til Bornholmergardens sædvanlige marchprogram ad
Bådehavnsvej, Vesthavnsvej, Munch Petersens Vej, Snellemark til Store Torv. Ved
ankomst til Store Torv deles kolonnen og tager opstilling jf. kortbilag.

Kl. 1710

Velkomst ved politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen.

Kl. 1715

Synges ”Der er et yndigt land” fra den vedhæftede folder.

Kl. 1720

Hovedtale ved medlem af Folketinget Peter Juel Jensen.

Kl. 1730

Politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen takker for talen.

Kl. 1740

Synges ”I Danmark er jeg født” fra den vedhæftede folder.

Kl. 1755

Marcheres tilbage til udgangspunktet.
Den officielle Flagdag er herefter slut.

2.1 Afspærring:

Marchen gennem byen bliver ført an og sikret af personale fra POHVK BOR og Bornholms politi.
Området omkring Store Torv bliver tillige afspærret for parkerende biler og for kørende trafik af
personale Bornholms Regionskommune samt Bornholms politi.
Gående tilskuere til højtideligheden skal tage ophold efter anvisninger fra POHVK BOR.

2.2 Forberedelse af området ved Store Torv:

-

Garnisons Støtte Element Bornholm foranstalter opsætning af talerstol og højttaleranlæg på
det aftalte sted.
Bornholms Regionskommune Vej- og Park afdeling forbereder Store Torv samt opsætter flag
i byen.

3.0 Faglig tjeneste:

Påklædning efter egne bestemmelser med anlagte ordener, medaljer og hæderstegn.

3.1 Transport:
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Transport ved egen foranstaltning.
4.0 Signaltjeneste:
-

Politikommissær Poul Brix Bjerregaard, tlf. 51371448
Oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, tlf. 23305594
Major John Walther, Garnisons Støtte Element Bornholm, tlf. 20734769
Formand Bornholms Veteran Forum, Richardt Sølvertorp, tlf. 23639656
BRK/Sekretær Bornholms Veteran Forum, Niels Chresten, tlf. 30182192
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Bilag 1.

Flagdag 2018
Opstilling på Store Torv

Bornholmergarden

Enheder

Fanebærer/-hjælper

Talerstol

Kor
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