Invitation
National Flagdag
5. september 2020

Kære Veteran bosiddende og/eller
tjenstgørende i Varde Kommune
Vi vil gerne benytte National Flag
dag til at udtrykke vores anerken
delse af den indsats, som du og
dine kollegaer samt jeres pårøren
de har ydet og fortsat yder gennem
udsendelse til en række af verdens
konfliktområder.
Derfor inviterer Varde Kommune,
Danske Artilleriregiment, Efterret
ningsregimentet, Hærens Sergent
skole, Hjemmeværnsskolen Varde
Kaserners Venner og KFUM’s Sol
daterRekreation i Varde veteraner
og pårørende i Varde Kommune til
at deltage i markeringen af Natio
nal Flagdag den 5. september 2019.

Grundet COVID-19 er veteraner
hjemvendt siden sidste Flagdag
ikke inviteret til markering på Ka
stellet i København i år. Det seneste
års hjemvendte deltager i stedet i
den lokale markering.
Programmet gennemføres under
hensyntagen til de gældende CO
VID-19-retningslinjer. Dette betyder
blandt andet, at der er begrænsnin
ger på det samlede deltagerantal
samt krav om tilmelding til alle pro
grampunkter (se modstående side).
Vi håber, at du og dine pårørende
har mulighed for at deltage.

PROGRAM
Oksbøl Kaserne
11.00 Kranselægning ved Mindestenen fra Afghanistan på Oksbøl Kaserne
		 (Grærup Havvej 2, 6840 Oksbøl). Alle bedes være på plads senest 10.45.
Sct. Jacobi Kirke
12.30 Mindegudstjeneste i Sct. Jacobi Kirke (Kirkepladsen 4, 6800 Varde).
		 Alle bedes være på plads senest 12.20.
Varde Rådhus
13.30 Frokostreception for veteraner med pårørende på Varde Rådhus
		 (Bytoften 2, 6800 Varde). Tildeling af Familienetværkets børnemedaljer.

Tilmelding
til arrangementerne
KRANSELÆGNING
Veteraner hjemsendt før Flagdag
2019 samt alle pårørende skal til
melde sig på mail til angu@varde.
dk senest 31. august. Angiv navne
på tilmeldte i mailen.
MINDEGUDSTJENESTE
Veteraner hjemsendt før Flagdag
2019 samt alle pårørende skal til
melde sig på mail til angu@varde.
dk senest 31. august. Angiv navne
på tilmeldte i mailen.

BØRNEMEDALJER
Alle børn af veteraner bosiddende
eller tjenstgørende i Varde Kom
mune har mulighed for at få tildelt
Familienetværkets børnemedalje.
Modtagelse kræver tilmelding se
nest 31. august på angu@varde.dk.

FROKOSTRECEPTION
PÅ RÅDHUSET
Varde Kommune er vært for en fro
kostreception for alle veteraner og
pårørende. Der er ingen deltager
betaling. Tilmelding påkrævet uan
set hjemsendelsestidspunkt.
Tilmelding med navne på tilmeldte
på mail til angu@varde.dk senest
31. august.

I samarbejde med

Bytoften 2, 6800 Varde
Telefon 7994 6800
vardekommune@varde.dk
www.vardekommune.dk

Efterretningsregimentet
Danske Artilleriregiment
Sergentskolen
Hjemmeværnsskolen
Varde Kaserners Venner
KFUM’s Soldaterhjem og
SoldaterRekreation i Varde

