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Invitation til markering af Flagdagen lørdag den 5. september 2020
I Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker vi at markere den officielle flagdag for Danmarks udsendte
lørdag den 5. september 2020.
Du er én af veteranerne1 i vores kommune, og derfor vil jeg gerne invitere dig og din
ægtefælle/samlever og eventuelle børn til at deltage i vores arrangement, som vi i år afholder i
Ringkøbing Kirke og på Hotel Ringkøbing. Du indbydes til højtideligholdelse af dagen i kirken og på
Hotel Ringkøbing
Hvornår: Lørdag den 5. september 2020 kl. 17.00
Mødested: Ringkøbing Kirke, Kirkepladsen 2, 6950 Ringkøbing.
Sognepræst i Staby Kirke og feltpræst ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland Jesper Wiborg
Andersen holder andagten i kirken, hvor der også vil være en faneborg. Efter andagten går vi til Hotel
Ringkøbing, hvor jeg holder en tale, og kommunen byder på et let traktement og hyggeligt samvær.
I forbindelse med arrangementet overrækker vi også Familienetværkets børnemedalje og diplom til
børn, der er nært knyttet til en person udsendt i international tjeneste. Ønsker du en børnemedalje og
diplom til et barn, skal du oplyse barnets fulde navn ved tilmeldingen.
På grund af udbruddet af COVID-19 er vi i år nødt til at tage forbehold for, at det kan blive nødvendigt
at reducere deltagerantallet og kun invitere veteranerne uden familier. Hvis du har mulighed for det,
er du velkommen til at holde dig yderligere orienteret om arrangementet og eventuelle ændringer på
kommunens hjemmeside på siden ”Flagdag for Danmarks Udsendte”. Hvis der sker ændringer, vil du
dog også modtage information herom via brev.

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en oversigt over kendte veteraner i kommunen. Hvis du ønsker at blive fritaget for, at
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) fremsender dine oplysninger til din bopælskommune i forbindelse med flagdagen, kan du ved
henvendelse til FPS, FPS@MIL.DK, anmode om at få dette markeret i FPS’ veterandatabase. Ringkøbing-Skjern Kommune anvender kun dine
oplysninger i forbindelse med afholdelsen af dette arrangement på flagdagen 2020.
1

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Jeg håber, at du og din familie - såfremt COVID-19 forholdsreglerne tillader det - har tid og lyst til at
deltage i arrangementet.
Tilmelding til arrangementet er nødvendig og skal ske til Politisk Administrativt
Sekretariat viden.strategi@rksk.dk eller på telefon 9974 1989 senest fredag den 21. august 2020.
Husk at tilmelde alle deltagere, samt at oplyse eventuelle børns fulde navn til brug for overrækkelse af
Familienetværkets børnemedalje og diplom.
Venlig hilsen

Søren Elbæk
1. viceborgmester
Ringkøbing-Skjern Kommune
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