
 

 

 

 

Vaabenbrødreforeningen              Ebeltoft 

   for Ebeltoft og Omegn       Marineforening 

 

 

 

22. august 2020 

 

Til 

Danmarks Veteraner, Midtjylland 

Veterancafé Djursland 

Djurslands Garderforening 

Flyverhjemmeværnseskadrille 275 Djursland 

Grenaa Marineforening 

Hjemmeværnskompagni Djursland 

Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn 

 

 

 

INVITATION 

Den Nationale Flagdag for Danmarks udsendte 

lørdag 5. september 2020 

 

Også i år står Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening i 

fællesskab for afviklingen af en højtidelighed i anledning af Den Nationale Flagdag for danske 

udsendte i international tjeneste og veteraner. 

I den anledning har vi herved fornøjelsen at invitere Jer til at deltage i dette arrangement, - jvfr. 

vedhæftede program. 

Grundet den aktuelle Corona-situation gennemføres arrangementet i reduceret form i forhold til 

normalt, herunder deltagermæssigt, hvilket vi venligst håber på forståelse for. 

 

I inviteres alle til at deltage med fane, fanebærer og fanevagt/-junker i faneborgen/paraden på 

Torvet. Derudover er I velkommen til at deltage med yderligere en repræsentant i det efterfølgende, 

lukkede arrangement (m. spisning) i Marinestuen. Begrænsningen på en repræsentant gælder ikke 

Danmarks Veteraner og Veterancafé Djursland.  

 

Mødested og –tid er som anført i programmet kl. 12.15 på Torvet, hvorfra faneborgen/paraden 

marcherer over og tager opstilling foran Det Gamle Rådhus. 

 

Vi håber, at I alle vil være med til at markere denne nationale flagdag på denne reducerede måde, 

som dog sikrer at flagdagen og hyldesten til de udsendte og veteranerne trods alt markeres. 

 

Vi beder venligst om Jeres tilmelding via e-mail til: marineforeningen-ebeltoft@mail.dk senest 

lørdag den 29. august. 

mailto:marineforeningen-ebeltoft@mail.dk


Hvis I ikke har mulighed for at deltage, vil vi også godt bede om, at I vil ulejlige Jer med at 

meddele os det. 

Begge dele især af hensyn til logistik og forplejning ved det efterfølgende arrangement i Marine- 

stuen. -  På forhånd tak ! 

 

Corona: 

Udover begrænsningerne på Torvet vil arrangementet i Marinestuen  ske med overholdelse af 

gældende restriktioner m.h.t. rigeligt med håndsprit, individuel portions-servering og afstandskrav 

m.m.. Der håbes samtidig på godt vejr, så en del af deltagerne kan tage ophold på terrassen. Er 

vejrudsigten dårlig, vil der blive opstillet telt i gården til ”aflastning” af antal pladser i Marinestuen. 

Der gøres opmærksom på, at arrangementet kan blive ændret, hvis der fremkommer stramninger i 

forhold  til de p.t. kendte påbud og anbefalinger fra myndighederne. 

 

 

Med venlig hilsen 

og på forhåbentligt gensyn den 5. september 

 

 

Vaabenbrødreforeningen                                                                         Ebeltoft Marineforening 

  for Ebeltoft og Omegn                                                                                     Jørgen Brøgger 

     Paul Erik Nielsen                                                                                    foreningens kontaktperson 

           formand                                                                                            til andre soldaterforeninger 

 

 

 

 

www.forsvarsbroderen.dk 

www.marineforeningen-ebeltoft.dk 
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