
 
 

 
 

I N D B Y D E L S E 

Valdemarsdag, fredag den 15. juni 2018 afholder Danmarks-Samfundet i 
Viborg, traditionen tro faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg Domkirke. 

I den anledning indbydes alle, der ved tidligere lejlighed har fået tildelt en 
fane eller et flag, til at møde op og deltage i højtideligheden. 

Er der børn og unge i jeres forening eller organisation, er de meget velkom-
men til at deltage. 

 

                     Vi mødes på Paradepladsen, kl. 18.45. 

 



 

Program for aftenen 
Fredag den 15. juni 2018, kl. 18:45 – 21:30. 
            Mødested: Paradepladsen, Viborg gl. kaserne 

Ved ankomst til Paradepladsen meld Jer venligst til en fra 
lokalkomiteen. (De har alle navneskilte på). 

 

Program: 
19:00 – 19:10  Velkomst. Faneoptoget formeres og 

fanerne rulles ud. 
19:10 – 19:20  Faneoptog - Hjemmeværnsorkesteret fra 

Mors fører faneoptoget gennem Viborg 
by til Domkirkepladsen. 

19:30 – 20:15 Valdemarsgudstjeneste i Domkirken ved 
domprovst Thomas Frank.  
Tildeling af nye faner og underholdning 
Hjemmeværns-orkestret. 

20:15 – 20:20  Antrædning på Domkirkepladsen klar til 
   fælles faneoptog til Ungdomshuset. 
20:40 – 21:30       Afslutning i Ungdomshuset, Gravene 28. 
                                Med kaffe/kage. Pris: 15 kr. 

 

Der er vedlagt et antal små Dannebrogsflag, 
(hvis indbydelsen modtages som brev) som vi beder jer 
om at sælge i dagene op til den 15. juni. I 
øvrigt må salg af flag gerne foregå internt hele 
året rundt, såfremt vi har sendt for få flag til 
jer, kan I bestille flere hos den lokale komité. 
jv@fibermail.dk  (Jan Vestergaard)  

Afregning for flagsalget bedes foretaget til Jan 

Vestergaard, der vil være til stede både ved 
startstedet og ved afslutningen. 
 

Man kan også indbetale beløbet senest den 1. juli 2017 på 
Danmarks-Samfundets konto i Nordea Bank Reg. nr. 9255 konto 
nr. 0714-456-512. (også via netbank). Husk at skrive ”Salg af 
flag” og tydelig afsender. 
Man må gerne sende et større beløb, end man har solgt flag for. 
 
Salget af de små flag er hele grundlaget for at Danmarks-
Samfundet kan blive ved med at tildele faner og flag, hvorfor 

vi håber på jeres støtte i forbindelse med salget. 
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Der er også mulighed for at blive medlem både som forening og 
som enkeltperson – Se www.danmarks-samfundet.dk. 
 
 
Medlemmer af den lokale komité i Viborg og Skive Kommuner er: 
 
 
 
 
 
 
Formand: 
Jens Saabye, Tjele, saabyetjele@hotmail.com 

 
Næstformand: 
Jesper Milling, Viborg, jespermilling@hotmail.com  
 
Kasserer: 
Jan Vestergaard, Knudby, Løgstrup jv@fibermail.dk 
 
Helle Hammer, Viborg Hammershus@outlook.dk 
Jan Højgaard, Karup jhedb@it.dk 
John V. Nielsen, Karup jvn@nielsen.mail.dk  

 
Bank: Nordea Bank, Viborg reg.nr.9255. Konto nr. 0714 456 512     
 
 
 

 
 
Bliv medlem:  www.danmarkssamfundet.dk/viborg-skive/ 
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Indmeldelse i Danmarks-Samfundet. 
 
Navn:………………………………..…….. 
 
Adresse:……………………………………. 
 
Postnummer:………………………. 
 
By: ………………………..……………. 

 
Telefonnummer:…………………………. 
 
E-mail:……………………………@………………..………………. 
 
Ønsker personlig medlemskab (100,00) ………….. 
 
Ønsker husstandsmedlemskab (150,00) …………… 
 
Ønsker lille foreningsmedlemsskab (100,00) …………….. 
 
Ønskes stort foreningsmedlemsskab (mindst 200,00) ………… 
 
       
   …………………………………………….. 
        Dato           Underskrift 
 
Danmarks-Samfundet har, med baggrund i den danske kultur-
tradition, til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af 
Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og 
identitet. 
Formålet opnås bl.a. ved at: 
- Uddele Dannebrogsfaner og -flag 
- Markere Valdemarsdagen. 
- Rådgive og vejlede om brug af Dannebrog, herunder også til  
  offentlige myndigheder 
- Udarbejde informationsmaterialer  
- Afholde kurser og foredrag 
- Rådgive i sager om kulturminder hvori Dannebrog indgår.  
 
Som medlem af Danmarks-Samfundet modtager man et 
velkomstbrev indeholdende: 

• Medlemsnål 



• Bogen "Sådan bruges Dannebrog", 
• Postkort og folderen "Hurra for Dannebrog". 
• Årsskrift, nyhedsbreve og en kalender. 


