Selskabet Danske Tordenskiold-Venner
Formand, kontreadmiral Lars Kragelund
September 2015
Bestyrelsen har den store glæde og ære at invitere Dem til højtideligholdelse og fejring af

Viceadmiral TORDENSKIOLDs 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum
onsdag den 28. oktober d.å. kl. 14:00 i Holmens Kirke og på Søværnets Officersskole
med deltagelse af H.K.H. Kronprins Frederik.
Højtideligholdelsen af vor Søhelts fødselsdag indledes med andagt ved Holmens provst og orlogsprovst Ejgil
Bank Olesen. Desuden medvirker Holmens Kantori og Søværnets Tamburkorps, under kyndig ledelse og akkompagnement af organist og kantor Jakob Lorentzen samt dirigent Peter Harbeck. Afsluttende lægges der
kranse ved Tordenskiolds sarkofag i Holmens Kirkes Kapelsal, og Selskabets formand udtaler mindeord.
Herefter forlægges til Søværnets Officersskole, Holmen, som vil danne ramme om Selskabets jubilæumsreception. Her vil H.K.H. Kronprins Frederik forestå overrækkelsen af Tordenskiold-Prisen 2015. Desuden vil Søværnets Tamburkorps musicere, og der vil være festtaler og fanfarer, ligesom der vil være noget godt at spise og
drikke. Selskabets jubilæumsbog, som er under udarbejdelse, vil bl.a. indeholde en billedkavalkade fra denne
store begivenhed.
Bestyrelsen håber at se Dem den 28. oktober til højtideligholdelse og fejring af vor Søhelts 325 års fødselsdag,
Selskabets 50 års jubilæum samt festligt samvær – gerne med ledsager og evt. gæster (samtlige navne på alle deltagere
skal anføres på tilmeldingen).
Såfremt De ønsker at deltage, er prisen for medlemmer på kr. 200,- og for ikke medlemmer/gæster kr. 350,-.
Beløbet indbetales til Selskabet Danske Tordenskiold-Venner på postgiro nr. 543-2995, eller for de af vore medlemmer der betaler via Netbank, på reg. nr. 1551 konto nr. 543-2995.

OBS. Tilmelding til arrangementet og til evt. transport – skal være modtaget senest torsdag den 24.
september d.å. Ønskes transport fra Holmens Kirke til Søværnets Officersskole bedes De anføre om dette ønskes med båd
(overdækket) eller bus samt antal personer.
Ca. 10 dage før arrangementet fremsendes adgangskort, som bedes medbragt og fremvist til arrangementet.
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Påklædning: Civile, mørkt tøj. Store dekorationer anlægges. Militære anlægger jakkeuniform inkl. store dekorationer. Tjenestegørende søofficerer bærer uniform nr. 2 m/sabel. Tjenestegørende officerer i Hæren eller Flyvevåbnet - jakkeuniform
m/sabel eller dolk. Marineforeningen og personel fra Hjemmeværnet opfordres til at anlægge foreningsuniform hhv. jakkeuniform.
Transport: Holmens Kirke vil på festdagen være lukket for privat parkering. I stedet er der arrangeret transport fra Holmens
Kirke til Søværnets Officersskole, H.C.Sneedorffs Allé 3, Nyholm med enten båd eller bus. Vi anbefaler derfor evt. bilparkering på Nyholm hvor arrangementet slutter. Bus 9A, med afgang hvert 7.-8. min., har stoppested på Danneskiold-Samsøes Allé tæt ved hovedindgangen til Nyholm og kører til Børsen/Holmens Kirke. Havnebus 991 sejler hvert 30. min. til Nyhavn.
Efter receptionen vil der være bustransport i tidsrummet 17:45–18:30 fra Søværnets Officersskole til Holmens Kirke med
stop ved Christianhavns Torv (Bybus/Metro).

