Center for Erhverv Politik og
Organisation

Til veteraner i Helsingør Kommune, pårørende og øvrige
interesserede

Politisk Service
Stengade 59
3000 Helsingør
Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 19.08.2019
Sagsbeh.
Maria Dalsgaard
Direktionskonsulent
Tlf. 49 28 22 69
mobil: 25 31 22 69
mda11@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Invitation til Flagdagen den 5. september 2019
Det er i år 10 år siden den første Flagdag blev afholdt. Helsingør Kommune vil i den
anledning gerne sætte ekstra fokus på, at det ikke kun er de udsendte soldater, politi,
sygeplejersker og læger, der berøres af at have været udsendt – det gør hele familien
og ikke mindst de udsendtes børn.
Derfor inviteres børn, unge og deres familier til en særlig komsammen fra kl. 16.00 den
5. september. Det foregår i Toldkammeret - Billedskolen hvor der vil være en FLAGWORKSHOP for børn og deres voksne.
Det samlede program:
•
•

•
•
•

•

Kl. 16.00: FLAG-WORKSHOP for børn, unge og deres voksne i Billedskolen,
Toldkammeret, Havnepladsen 3, 3000 Helsingør.
Kl. 16.45: Veteran-Gudstjeneste i Helsingør Domkirke ved Domprovst Steffen
Ravn Jørgensen, organist Roland Haraldsson, samt Domkirkens drengekor.
De familier, der ikke ønsker at deltage i Veterangudstjenesten, kan blive i
Billedskolen frem til kl. 18.00.
Ca. 17.20: Fælles afgang til Helsingør Kirkegård med faner
Kl. 17.40: Kransenedlæggelse ved mindesten (benyt indgangen fra I. L. Tvedes
Vej)
Kl. 18.00: Billedskolen i Toldkammeret, hvor der bydes på lidt at spise og
drikke, taler ved borgmester Benedikte Kiær og major Susanne Kristensen fra
Beredskabsstyrelsens Internationale Beredskab.
Afslutning ca. 19.15.

Arrangementet sker i et samarbejde mellem Helsingør Domkirke Sct. Olai, Helsingør
Kirkegård, soldaterforeninger og Helsingør Kommune, herunder Billedskolen.
Hvis du er dårligt gående, eller ikke har mulighed for at være med fra starten, er du
velkommen til at støde til arrangementet senere, fx ved kransenedlæggelsen eller i
Toldkammeret.
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Den Nationale Flagdag den 5. september er en markering og anerkendelse af alle, der
siden 1948 har været udsendt på vegne af den danske stat, og har deltaget og fortsat
deltager i internationale, fredsstøttende og humanitære missioner.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på tlf. 4928 2269
Med venlig hilsen

Benedikte Kiær
borgmester

FLAG-WORKSHOP
Af hensyn til planlægningen må man meget gerne give en melding, om man ønsker at
deltage i FLAG-WORKSHOPPEN, og hvor mange.
Send en mail eller ring til Maria Dalsagaard, mda11@helsingor.dk - tlf. 4928 2269.

