
 

 

 

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE PÅ STEVNS 

Formand: Bøggild Gammelgaard Lohse • Lyderslev Stræde 1B • 4660 Store Heddinge 

Telf.: 2346 7774  • E-mail: gammelgaard1951@gmail.com • Web: http://www.dfb-stevns.dk/ 

DE DANSKE FORSVARSBRODERSELSKABER 

________ 

PROTEKTOR: 

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN 
________ 

16. august, 2018 

Til:  

Hjemmeværnskompagni Stevns 

Flyverhjemmeværnsdeling 231 Stevns 

Stevns Garderforening  

Stevns Marineforening 

Østsjællands Gardehusarforening 

De Danske Veteraner på Stevns 

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening 

Kystartelleriforeningen 

Pastor Eigil Andreasen, Lille Heddinge 

De Danske Forsvarsbrødre på Stevns, Bestyrelsen 

 

Emne: Mindehøjtidelighed i Lille Heddinge kirke den 11. november 2018, anledning af 100 året for 1. Verdenskrigs 

ophør 11. november 1918. 

 

1. De Danske Forsvarsbrødre på Stevns og ovennævnte adressater har i foråret 2018, vedtaget at afholde en speciel 

mindehøjtidelighed på 100 årsdagen for afslutningen af 1. Verdenskrig 1918. Vi har igennem mange år afholdt en årlig 

mindehøjtidelighed ved Ole Frandsen Andersens mindekapel på Lille Heddinge kirkegård, hvor adressaterne har opstillet et 

fanekommando.  Det vil vi også i år, men begivenheden vil blive væsentlig forstærket, med blandt andet en gudstjeneste og 

en efterfølgende reception i sognegården i Lille Heddinge. Adressaterne bedes derfor afgive en fanebærer og en fanevagt 

til fanekommandoet jf. pkt. 2 herunder. 

 

2.Programmet for dagen vil blive som følger (ændringer kan forekomme):  

 

 - 0845 Fanekommandoet samles ved Halifaxstenen i Højeruplund hvor kranse nedlægges 0900 

- 0945 Flaghejsning foran Sognegården i Lille Heddinge. Fanekommando er opstillet under flaghejsningen. 

- 1050 Fanerne føres ind i kirken. 

- 1000 Mindegudstjeneste ved sognepræst Eigil Andreasen 

- 1050 Gudstjeneste slut. Fanerne føres ud af kirken og fanekommando formeres. 

- 1100 Fanekommando føres ind foran Ole Frandsen Andersens kapel og kransenedlægning starter 

- 1120 Fanekommando føres ud af kirkegård og aftrædes. 

- 1200 Reception i Sognegården. Der serveres velkomstdrink, en let anretning, samt øl, vand og vin. 

- 1430 Afslutning 

 

 

3. Deltagere: 

Der er pt. ingen tilsagn om deltagelse fra Ole Frandsen Andersens, amerikanske gren af familien. Med hensyn til deltagelse 

af efterkommere fra Halifax besætningen, er der endnu ingen afklaring grundet sygdom. Officiel deltagelse fra USA og 

England, er ikke en mulighed, men der arbejdes på at få en officiel repræsentant fra det danske forsvar. Endvidere 

inviteres officielle myndighedsrepræsentanter til højtideligheden. Adressaterne bedes også om at invitere sine medlemmer 

og evt. kredsformænd/HJV chefer til højtideligheden, men her skal hver enkelt adressat, af hensyn til logistikken, meddele 

deltagerantal, senest fredag 02. november, 2018, til undertegnede. Det må også formodes, at der kommer et antal af de 

faste kirkegængere til receptionen. 
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DE DANSKE FORSVARSBRODERSELSKABER 

________ 

PROTEKTOR: 

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN 
________ 

Stevns Marineforening har meddelt mig, at de donerer et beløb svarende til kr. 10,00, pr medlem af deres forening til hjælp 

til arrangementet. Vi takker på forhånd. Hvis andre af de deltagende foreninger ønsker at donere et beløb til 

arrangementet, vil vi selvfølgelig være dybt taknemmelige. 

 

4. Praktiske forhold: 

Hjemmeværnskompagni Stevns, har i dagens anledning påtaget sig, at føre fanekommandoet fra start til slut af 

mindehøjtideligheden. Endvidere stiller kompagniet med HJV-krans til nedlæggelse i Ole Frandsen Andersens kapel. 

Forsvarsbrødrene på Stevns stiller med en buket til Halifax Stenen, og en Krans til Ole Frandsen Andersens kapel. Hvis 

nogen af adressaterne ønsker at lægge buketter, eller kranse, bedes dette meddelt undertegnede inden dagen.  

Hvis der blandt adressaternes medlemmer/gæster er et ønske om at få ordet under receptionen, skal dette ske ved 

henvendelse til den valgte toastmaster.    

 

 

5. Dresscode (påklædning): 

Militære: Uniform med ordener, medaljer og emblemer anlagt. 

Civile: Jakke med ordener, medaljer og emblemer anlagt. 

 
 
6. Bemærkninger: 

Denne skrivelse er den officielle indbydelse til adressaterne. Jeg går ud fra at alle jf. tidligere udmeldinger deltager i 

fanekommandoet. Hvis der er ændringer til dette, bedes I meddele mig det snarest muligt. 

Udover ovennævnte, jeg vil give jer mulighed for at overveje om I evt. vil have specielle gæster med fra jeres 

organisation/forening.  Send mig et par ord, snarest muligt, så vil jeg sende en officiel indbydelse til vedkommende.  

Hvis der skulle være yderligere bemærkninger/forslag til denne skrivelse, så kontakt mig snarest muligt, enten via mail, 

eller på min mobil 2346 7774. 

 

Jeg ser meget frem til denne historiske dag, og på bestyrelsens vegne vil jeg håbe, at vi får en god og minderig dag. 
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