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Kære Veteran / tidligere udsendt i international mission
I 2009 indførtes flagdag i Danmark - den 5. september - som udtryk for det
officielle Danmarks respekt for og anerkendelse af den indsats, som mange
danskere har ydet gennem udsendelse til konflikt- og kriseområder i
udlandet.
Både Forsvaret, herunder Beredskabsstyrelsen (tidligere Civilforsvaret) samt
Politiet er blandt de organisationer, der har bidraget med mange udsendte.
Flagdagen den 5. september markeres mange steder i Danmark, herunder i
langt de fleste kommuner. I Lyngby-Taarbæk Kommune bor omkring 250
tidligere udsendte veteraner, og kommunen flager traditionen tro fra
rådhusets top på dagen.
På kommunalbestyrelsens vegne inviteres du og øvrige veteraner
bosiddende i Kommunen til et særligt veteran-arrangement sammen med
kommunalbestyrelsens medlemmer og øvrige interesserede borgere. Familie
og venner er også meget velkommen til at deltage:
Tid: Lørdag den 5. september 2020 klokken 10.30 – 12.30
Sted: Torvet 17 foran Rådhuset og i rådhusets kantine på 5. sal,
hvor der vil blive budt på brunch.
Dagens program:
• Velkomst v/borgmester Sofia Osmani
• Kort indlæg om de aktuelle internationale operationer
• Socialt samvær
Såfremt du har kendskab til personer, der har været udsendt fx som
sundhedspersonel, er du velkommen til at invitere dem til at deltage, idet
kommunen ikke har deres adresser.
Arrangementet er gratis at deltage i. Tilmelding ønskes gerne af hensyn til
forberedelse af forplejning, men du er også velkommen uden tilmelding.
Evt. spørgsmål kan rettes til Helle Karup, tlf. 45 97 32 51 eller e-mail,
hnk@ltk.dk.

Venlig hilsen

Sofia Osmani
Hvis du ønsker at blive fritaget for, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) oplyser din adresse i
forbindelse med flagdagen, kan du ved henvendelse til FPS, FPS@MIL.DK, anmode om at få dette markeret i
FPS’ veterandatabase.

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00
borgmester@ltk.dk
www.ltk.dk

