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Dato: 05. april 2014 

 

 

Til:  

Hjemmeværnskompagni Stevns 

Hjemmeværnseskadrille 231 Stevns 

Stevns Garderforening  

Stevns Marineforening 

De Danske Forsvarsbrødre på Stevns, Bestyrelsen  

 

Efterretning:  

Formanden for DFB 3. Kreds, Lars Skytte. 

Pastor Ingrid Salinas  

Menighedsrådsformand Rie Sørensen 

 

Emne: Indbydelse af de stevnske fanekommandoer til mindehøjtidelighed, i anledning af 150 

året for slaget ved Dybbøl 1864, ved soldatergravene på Store Heddinge kirkegård, fredag d. 

18. april, 2014.  

 

1. De Danske Forsvarsbrødre(DFB) på Stevns indbyder hermed adressaterne til at stille med fane-

kommando og interesserede medlemmer til den årlige mindehøjtidelighed ved de to soldatergrave på 

Store Heddinge kirkegård, fredag d. 18. april, 2014, kl. 1030.(Langfredag) Da det i år er 150 år 

siden at slaget ved Dybbøl fandt sted, så vil vi gerne fejre begivenheden lidt anderledes end vi normalt 

gør. Derfor har vi i samarbejde med menighedsrådet ved Store Heddinge kirke og sognepræst Ingrid 

Salinas udarbejdet en jubilæumsceremoni, som følger: 

 

 kl. 1025  Fanerne føres ind i Store Heddinge Kirke 

 kl. 1030  Højmesse/mindegudstjeneste 

 kl. 1130 Fanerne føres ud af kirken, og sammen med deltagerne i gudstjene- 

sten, går man i samlet flok til de to grave, hvor DFB på Stevns  

buketter lægges. Der hilses med fanerne og der iagttages et minuts stilhed, 

efterfulgt af ”Æret være deres minde” og en trompet fanfare. 

Derefter forlader man gravene, og samles i Sankt Katharinas nordfløj, hvor 

menighedsrådet og forsvarsbrødrene vil være vært ved et lille traktement.  

 

2. Dresscode (påklædning)  

Militære: Uniform med ordener, medaljer og emblemer anlagt.  

Civile: Jakke med ordener, medaljer og emblemer anlagt. 

  

3.  Adressaterne bedes tilmelde fanekommando deltagelse til undertegnede, ikke senere end 

mandag d. 14. april 2014, kl. 1200. 

 

 

 

DE DANSKE FORSVARSBRODERSELSKABER 

________ 

PROTEKTOR: 

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN 
________ 


