Bornholms Veteran Forum (BVF)
Forum for tidligere udsendte

Program for

FLAGDAGEN
Torsdag den 5. september 2019
På Store Torv, Rønne
”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”.

Kl. 16.00

Mødes deltagende enheder, organisationer og foreninger ved p-pladsen bag Bornholms Velkomstcenter, Nordre Kystvej 3 i Rønne, hvor de opstilles til march.
Bornholmergarden møder først kl. 16.15.

Kl. 16.30

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. kort

Kl. 16.45

Velkomst ved viceborgmester Morten Riis.

Kl. 16.50

Hovedtale ved miljøminister, MF Lea Wermelin

Kl. 17.10

Uddeling af medaljer og diplomer til børn og unge af bornholmske veteraner

Kl. 17.30

Der synges ”Der er et yndigt land”, vers 1 + omkvæd fra vers 4 (fodbold versionen)
Herefter aftræder marchkolonner på torvet.
Gratis uddeling af sandwich og drikkelse fra telt ved Springvand.

Kl. 18.00

Arrangementet slutter.

Marchrute fra Velkomstcenter til St. Torv. Indmarch og opstilling på torvet, se vedhæftet kort.

*****

I år kan vi fejre 10-års jubilæet for Flagdagen for Danmarks Udsendte.
Det begyndte på Bornholm og har nu bredt sig til hele Danmark inkl. Færøerne og Grønland.
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.
Arrangementet udvides i år, således at det begynder allerede kl. 15.00 på St. Torv med åbning af
informationstelt og fremvisning af køretøjer fra Bornholms Forsvarsmuseum og Beredskabsstyrelsen på Bornholm.
Den traditionelle parade vil følge samme rute som sidste år, med afmarch fra området bag Velkomstcentret. De deltagende enheder og organisationer mødes fra kl. 16.00, hvor der under
ledelse af Garnisons Støtte Elementet (GSE) gøres klar til afmarch kl. 16.30.
Bornholmergarden slutter sig til kl. 16.15.
Ud over parade og hovedtale vil der i årets program også indgå uddeling af medaljer og diplomer
til børn og unge (0-18 år) af bornholmske udsendte, i tæt samarbejde med Familienetværket.
I modsætning til tidligere vil enheder og organisationer, der deltager i paraden, aftræde på torvet,
hvor de bydes på gratis sandwich og drikkelse i telt ved Springvandet.

Beredskabsstaben Bornholm er arrangør af Flagdagen og 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

Afspærring:
Den sydlige halvdel af torvet vil være afspærret i tidsrummet kl. 14.00 – 18.00.
Marchen gennem byen bliver ført an og sikret af personale fra POHVK BOR og Bornholms politi.
Gående tilskuere til højtideligheden skal tage ophold efter anvisninger fra POHVK BOR.
Faglig tjeneste:
Påklædning efter egne bestemmelser med anlagte ordener, medaljer og hæderstegn.
Transport:
Transport ved egen foranstaltning.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Niels Chresten Andersen
Kommunal veterankoordinator
Ullasvej 23, 3700 Rønne
Telefon 5692 1303 / mobil 3018 2192 / mail: niels.chresten.andersen@brk.dk

