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Invitation 
Lolland Kommune har - i samarbejde med de lollandske Soldaterforeninger - den glæde 
at invitere dig og en ledsager til såvel en offentlig højtidelighed foran Veteranstenen på 
Jernbanepladsen som en offentlig højtidelighed i Sct. Nikolai Kirke efterfulgt af en recep-
tion i Toldboden, på Nakskov Havn.  

Soldaterforeninger, Hjemmeværnet m.fl. danner faneborg ved Veteranstenen, og der 
marcheres gennem byen med fanekommando. 

Du er naturligvis velkommen til at invitere familie og naboer med til højtidelighederne 
ved Veteranstenen og i Sct. Nikolai Kirke. 

Veteraner og tjenestegørende bedes anlægge ”store medaljer” og om muligt stille i uni-
form.  

Hvis du ønsker at blive fritaget for, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) frem-
sender 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. 

Mødetid 
Veteraner og ledsagere bedes være på plads ved Veteranstenen inden kl. 10:55. 

Tilmelding 
Tilmelding til arrangementet bedes meddelt sekretær Ulla Thaaning på mail 
ujts@lolland.dk senest fredag den 28. august 2020. 

Spørgsmål til arrangementet 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til oberstløjtnant Jørn Arne Nielsen på tlf. 72 59 62 47. 

Med venlig hilsen 

 
Holger Schou Rasmussen 
Borgmester 

National Flagdag i Nakskov 5. september 2020 
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Overordnet program 
 

10:30-10:59 

 
 
Veteraner med ledsagere ankommer til Veteran-
stenen.  

10:30-10:59 Sakskøbing Tamburkorps underholder 

10:45-10:59 Fanekommando fra Gåsetorvet til Veteranstenen. 

11:00-11:30 Højtidelighed ved Veteranstenen i Jernbaneanlæg-
get.  
 
• Velkomst ved oberstløjtnant, adm. dir. Jørn Arne 

Nielsen. 

• Tale ved viceborgmester Henrik Høegh. 

• Tale ved stabschef for Veterancentret, komman-
dørkaptajn Jannick Andersen. 

• Kransenedlæggelse. 

11:30-12:00 Fanekommando går ad Sønder-gå-gade til Sct. 
Nikolaj Kirke, fulgt af veteraner og øvrige. 

12:00-12:45 Sct. Nikolaj Kirke. 

• Sognepræst Jesper Vigant Madsen forestår den 
kirkelige del.  

• Organist og kirkesanger ”musicerer”. 

13:00-14:15 Reception på Toldboden for veteraner med ledsa-
gere og øvrige indbudte: Viceborgmester Henrik 
Høegh er vært. 

 
 


