Invitation til flagdag 5. september 2018

Kære Veteran og familie.
I Gribskov Kommune ønsker vi at markere den officielle flagdag for Danmarks udsendte
den 5. september 2018.
I vores kommune er der næsten 250 registrerede veteraner, og du er én af dem.
Derfor vil jeg gerne invitere dig og din ægtefælde/samlever og evt. børn til at deltage i
vores arrangement, som vi i år afholder i Gilleleje.
Du indbydes til højtideligholdelse af dagen ved 5. maj stenen på Gilleleje Havn.
Her vil der være kransenedlæggelse og et minuts stilhed for at mindes både de fysisk
og psykisk sårede og faldne.
Kommunen byder efterfølgende på brunch og hyggeligt samvær.
Veteraner vil stå for en ceremoni med medaljeoverrækkelse til deres børn.
Tid: Onsdag den 5. september 2018, kl. 09.30-11.30.
Mødested: 5. maj stenen på pladsen ved Kanalvejen – Vodbindervej, 3250 Gilleleje.
Tidspunktet er valgt, så du har mulighed for også at deltage i markeringen i
København, hvis du ønsker det.
Jeg håber, at du og din familie har tid og lyst til at deltage i arrangementet.
Påklædningen er helt fri og du er velkommen til at møde i uniform.
Tilmelding til højtideligheden er nødvendig og skal ske via hjemmesiden:
gribskov.nemtilmeld.dk senest d. 28. august 2018, under arrangementet
"Flagdag 5. september 2018".
Husk at tilmelde alle deltagere.
Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via hjemmesiden, er du velkommen til at
kontakte Center for Kultur, Fritid og Turisme, Jette Olsson på telefon: 7249 6547

Venlig hilsen
Anders Gerner Frost
Borgmester

PROGRAM:

Ved 5. maj stenen.
•

Kort velkomst ved Borgmester Anders Gerner Frost

•

Højtidligholdelse med kransenedlæggelse og faner ved Hjemmeværnet.

•

1 minuts stilhed

•

Trompetist spiller i ”Skovens dybe stille ro” og afslutter med fanfare.

Fælles samling i Marineforeningens Hus
•

Borgmester Anders Gerner Frost taler

•

Brunch

•

Medajleoverrækkelse til veteraners børn

•

Uformel snak, hygge og samvær. (mulighed for at veteraner kan opholde sig i
Marineforeningens Hus frem til kl. 13)

