VELKOMMEN TIL HADERSLEV LYSFEST
Med sine flere tusinde deltagere, står Haderslev Lysfest i dag som en af Danmarks absolut største samlingspunkter til markeri ngen af Danmarks Befrielse den 4.
maj 1945.

Lysfestens program er de senere år blevet udvidet. Debatmøder, foredrag, udstillinger, musik, film og teater sætter ikke alene fokus på historiske begivenheder
men også på højaktuelle sikkerheds- og forsvarspolitiske emner. Dermed er Haderslev Lysfest et oplagt sted at rette blikket imod, hvis man ønsker at blive
opdateret på Danmarks rolle i verdens brændpunkter.

Haderslev Lysfest er traditionsbærende, hvilket ikke mindst kommer til udtryk om aftenen den 4. maj på Haderslev Kaserne. Som i 1950 samles tusindvis af
borgere, ikke alene fra Haderslev men fra hele Syd- og Sønderjylland for at lytte til afspilning af frihedsbudskabet, se lysene blive tændt i vinduer, høre
lysfesttalen og synge med på fællessange. Og i de senere år, med en spektakulært lysevent, til at give aftenen et drys magi og vække til eftertanke.

Erlev camping & Danhostel
Erlev vej 34 6100 Haderslev
Camping afregnes med pladsen for 2 personer er det 135,00 kr. pr nat + strøm og evt. miljø
Tilmelding: Mail. Henrik.jensen@fign.dk senest den 15 april

Program
Fredag d. 3/5
Kl. 18,00

Som man har lyst
Fælles spisning ved lang bord, hvis vejret tillader det

Lørdag d. 4/5
Kl. 10.00

Stander hejsning
Her efter kør selv tur/ hygge på pladsen evt. en sejltur på dammen
ER der stemning for at vi går op på kasernen er programmet her

Kl. 20.30
Kl. 21.05

Sønder jysk kor underholder i gymnastik salen
Tattoo ved Haderslev Garden i ydre kaserne gård

Kl. 20.00

Afgang fra pladsen til Gravene/ lidt underholdning på gravene

21.35

Marchs Gennem byen med fakkeltog, fra gravene til kasernen
Tilbage på pladsen serveres der gullasch suppe til 60 kr. pr. person
Suppe betales ind på klub konto. Reg.5350 - 0000241750

Søndag
Kl. 9.00
Kl. 12.00

Afgang til kirken
Stander strygning og tak for denne gang
Kabe 286 Pia & Henrik

