
HJEMMEVÆRNET
Marinehjemmeværnet

HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > 4. maj i Dragør

 Altid frejdig når du går 

Af Ninna Falck , 06 MAJ 05

Dragør Havn dannede onsdag
rammen om et storstilet 4. maj
arrangement.
Marinehjemmeværnets flotille
367 i Dragør gjorde en stor
indsats for at markere
60-årsdagen for Danmarks
befrielse sammen med enheder
fra Forsvaret,
hærhjemmeværnet, politihj

Faneparade, sækkepibeorkester, veteranflyshow,

udstillinger med køretøjer og våben fra krigen,

åbent skib på 3 marinehjemmeværnsfartøjer og

patruljeskibet Lommen fra søværnet, 

kransenedlæggelser, mindesgudstjeneste, og taler

af Dragørs borgmester og forsvarsministeren.

Markeringen af 60-årsdagen for Danmarks 

befrielse i Dragør bød på et stort og flot program.

Vejret var lidt gråt, men det betød ikke så meget for

de mange besøgende fra Dragør og omegn, som

mødte frem i løbet af dagen.

Der  var underholdning det meste af

eftermiddagen, som startede med besøg af en af

forsvarets helikoptere, som landede på

udstillingspladsen i havnen, så alle kunne komme

hen og røre. Bagefter gav helikopteren en

redningsopvisning med en hoist - hvor en person

reddes op i en line til helikopteren. Senere genlød

luften af gamle propelmotorer, da en

formation militære veteranfly kredsede over

udstillingsområdet.

Faneparade og sækkepiber

Også uden for havnen blev dagen markeret.

Marinehjemmeværnet i Dragør stillede med en

fane parade, som fra Dragør Fort gik gennem byen

sammen med det meget

festlige sækkepibeorkester "Gordons Pipes and

drums". Første stop på ruten var Dragør Kirke.

Her blev holdt en mindesgudstjenste og lagt en

krans ved mindestenen for frihedkampens faldne,

 
Fra kirken fortsatte fanekommandoen ned gennem den gamle bydel

til mindestenen for jødetransporterne, hvor forsvarsminister Søren

Gade lagde en krans.

Deres kamp forpligter

Fanekommandoen endte sit officelle program ved udstillingsområdet

i havnen, hvor Dragørs borgmester, Asger Larsen og

Forsvarsminster, Søren Gade holdt taler om modstandskampen.

Søren Gade lagde i sin tale bl.a. vægt på vores forpligtelse over for

de aktive i modstandsbevægelsen og deres familier, som betalte den

ultimative pris - deres liv. "Vi skylder dem at fortsætte kampen for

fred, frihed, demokrati og menneskerettigheder - også uden for

vores egne grænser." understregde han.

Herefter sang Dragør Sangforening Frihedsangen, og de mange

tilhørere kunne fortsætte med at besøge udstillingerne i havenen,

som lukkede kl. 21.00.
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hvorefter faneparaden meget stemningsfuldt sang

"Altid frejdig når du går".

Modstandsfolkene var med

Marinehjemmeværnsflotillen havde ved denne

lejlighed desuden sørget for, at tidligere

modstandsfolk fra modstandsgruppen BOPA

kunne deltage i kirken og blive transporteret med

rundt.
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