Torsdag den 5. september er der flagdag for Danmarks udsendte. I samarbejde med Haderslev
Garnison, Fighter Wing Skrydstrup og Beredskabsstyrelsen Sydjylland inviteres tidligere
udsendte og interesserede borgere til et særligt arrangement på Gravene.
Den 5. september er det 11. gang, at Haderslev Kommune markerer flagdagen for Danmarks udsendte.
Igen i år markeres dagen i samarbejde med Haderslev Garnison, Fighter Wing Skrydstrup og
Beredskabsstyrelsen Sydjylland og alle borgere er meget velkomne til at deltage i markeringen på
Gravene.

Flagdagen starter kl. 10 med parade på Haderslev Kaserne, hvorefter veteraner, soldaterforeninger,
beredskabet og soldater marcherer fra kasernen gennem byen, som i dagens anledning vil være
udsmykket med en flagallé. Marchen føres an af Slesvigske Musikkorps.

Flere end 700 børn fra dagtilbud og skoler i Haderslev Kommune deltager i markeringen, og de vil stå
klar til at hylde veteranerne med Dannebrogsflag og små hilsner.

På Gravene vil chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Uffe Holstener-Jørgensen og borgermester, H.
P. Geil holde taler, hvorefter Haderslev Kommune vil være vært ved en sønderjydsk ringridderpølse og en
sodavand.

Formålet med flagdagen for Danmarks udsendte er at hædre de personer, der er eller har været udsendt
på en mission. I Haderslev eksisterer der et særligt bånd mellem Forsvaret og befolkningen, og det er
derfor meget naturligt, at flagdagen markeres ved et særligt arrangement i Haderslev Kommune.

Program for Flagdag 2019

•

Kl. 10.00 Parade i ydre kasernegård.

•

Kl. 10.10 March fra Haderslev Kaserne til Gravene via Nørregade, Torvet og Bispegade.

•

Kl. 10.40 Velkomst og tale ved chef for Fighter Wing, oberst Uffe Holstener-Jørgensen.

•

Kl. 10.50 Tale ved borgmester, H. P. Geil.

•

Kl. 10.55 Haderslev Kommune er vært ved en sønderjysk ringridderpølse og en sodavand.

•

Kl. 11.50 March gennem Haderslev by og retur til Haderslev Kaserne.

•

Kl. 12.00 Arrangementet for offentligheden
slutter.

