PRESSEMEDDELELSE:
Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2019
Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en
årligt tilbagevendende og landsdækkende begivenhed. Flagdagen har været afholdt siden 2009,
og i 2019 fejrer man derfor flagdagens 10-års jubilæum.
Flagdagen er over de 10 år i stadig større omgang blevet en national begivenhed, der markeres i
hele Kongeriget. I 2018 var der arrangementer i 96 af landets 98 kommuner, og dagen blev også
markeret i både Færøerne og Grønland.
I København gennemføres Flagdagen efter følgende program for det officielle arrangement:
Kranselægning ved Monumentet over Danmarks internationale indsats siden 1948 i Kastellet.
Deltagere er en paradestyrke fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelse og
veteraner. Derudover deltager Kongehuset, folkevalgte, repræsentanter for Forsvarets, Politiets og
Beredskabsstyrelsens ledelser samt pårørende og efterladte. Danske Veteraner deltager med
faner.
Gudstjeneste i Holmens Kirke for de efterladte til dræbte i international tjeneste med deltagelse af
Kongehuset, regering, Folketing, ledelser fra Forsvar, Politi og Beredskabsstyrelsen samt øvrige
særligt inviterede gæster. Derudover deltager soldater fra årets udsendte enheder.
Parade på Christiansborg Slotsplads for årets udsendte, med deltagelse af de efterladte til dræbte
soldater, Kongehuset, regering, Folketing, ledelser fra Forsvar, Politi og Beredskabsstyrelsen,
samt øvrige særligt inviterede gæster.
Reception ved Christiansborg for samtlige årets udsendte, efterladte til omkomne, pårørende samt
andre deltagere i aktiviteten på Christiansborg. Folketingets Præsidium er vært.
Lokale arrangementer:
Ved siden af det officielle arrangement i København højtideligholdes flagdagen ved lokale
arrangementer over hele landet, hvor militære tjenestesteder, soldater- og marineforeninger,
veteranorganisationer og kommuner hylder tidligere udsendte.
En oversigt over lokale arrangementer kan findes på forsvaret.dk/flagdag

Til redaktionen
Af hensyn til akkreditering skal tilmelding til det officielle arrangement på flagdagen ske senest den
04. september kl. 12:00 til Anders V. Fridberg på telefon 29 27 23 82 eller på mail: fko-lkpr06@mil.dk. Ikke akkrediterede journalister vil kun have adgang til Kastellet og Christiansborg
Slotsplads. Adgangstegn til akkrediterede journalister/fotografer udleveres mod forevisning af
gyldigt pressekort.
OBS: De angivne tider skal overholdes af hensyn til de sikkerhedsprocedurer, der er
omkring arrangementet. For sent fremmøde kan betyde udelukkelse fra deltagelse i de
opstillede pressepools.
Program for pressen
Kl. 12.30: Kranselægning ved monumentet i Kastellet:
12:10
12:25

Pressen møder ved Norgesporten på Kastellet. Se kort 1
Pressen på plads ved Monumentet.

OB-vogne skal være på plads senest 12.00. Plads anvises ved ankomst. OB-vognene skal
parkeres et godt stykke fra paradepladsen, hvorfor det tilrådes at medbringe ekstra lange
kabler.
Der er meget begrænset mulighed for at parkere på Kastellets område. Biler med udstyr kan dog
parkere på Kastellet. Plads anvises ved ankomst.
14.45: Mindegudstjeneste i Holmens Kirke:
I forbindelse med mindegudstjenesten i Holmens Kirke, oprettes 2 presseområder: Se kort 2
Presseområde 1: Fotomulighed i forbindelse med ankomst af gæster til mindegudstjeneste i
Holmens Kirke.
Presseområde 2: Fotomulighed i kirken samt overværelse af mindegudstjenesten. Der må ikke
anvendes flash i kirken under selve mindegudstjenesten. Ved ønske om produktion af levende
billeder eller ved anvendelse af større tekniske installationer og udstyr skal der træffes aftale på
forhånd.
14:20
14:30

Pressen møder ved Holmens Kirke
Pressen på plads

16.00: Parade på Christiansborg Slotsplads:
I forbindelse med gennemførelsen af parade på Thorvaldsens Plads oprettes et særligt område for
pressen. Se kort 3

15:40
15:50

Pressen møder ved indgang 2 Christiansborg Slotsplads
Pressen på plads

16:45 Folketingets reception:
Akkrediterede journalister gives adgang til at deltage i Folketingets reception, hvor politikerne
mødes med Danmarks udsendte.
Eventuelle øvrige spørgsmål til arrangementet kan rettes til Forsvarskommandoen,
informationsmedarbejder Anders V. Fridberg 29 27 23 82 eller på mail: fko-l-kpr06@mil.dk
Dokumentation fra Flagdag for Danmarks Udsendte:
Forsvarskommandoens Kommunikationssektion producerer fotos og levende billeder fra dagen,
der frit kan bruges af alle medier efterfølgende.
B-rolls og fotos vil blive tilgængeligt i høj kvalitet. Materialet kan hentes via download fra vores
medieserver/ioGate. Anmodning med oplysning om medie og mail-adresse er nødvendig, hvis
man ønsker at modtage link til video og billeder.
For spørgsmål kontakt tekniker: Brian Dehli, mobil: 20 32 00 88.
Paraden på Christiansborg Slotsplads vil blive optaget med 5 kameraer og streames live i HD
format. Livefeed fra mixet signal vil være tilgængeligt via Eastproduction. Kontakt i god tid
produktionsleder Michael Sørensen telefon: +45 29 27 17 29 Mail: ms@eastproduction.dk
Dagens optagelser kan frit anvendes af pressen mod kreditering: Forsvaret.
Paraden på Christiansborg Slotsplads vil blive streamet live på Forsvarets facebook.
Følgende events dækkes:
Kranselægning ved monumentet på Kastellet.
Parade og taler ved Christiansborg (LIVE)
Eventuelle spørgsmål til Kommunikationssektionen kan rettes til:
Anders Fridberg på tlf. 29 27 23 82, mail: fko-l-kpr06@mil.dk
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