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Invitation til markering af flagdag for Danmarks udsendte 5.
september
Lørdag den 5. september 2020 hædrer og ærer Danmark sine veteraner på
den nationale flagdag for Danmarks udsendte.
Som tidligere udsendt eller veteran bosiddende i Frederikssund Kommune
inviteres du hermed til at deltage i markeringen samt afsløring af et
mindesmærke. Pårørende er også velkomne.

BYRÅDSSEKRETARIATET

Torvet 2
3600 Frederikssund
Telefon 47 35 10 00
Telefax 47 35 10 99
www.frederikssund.dk
CVR-nr.: 29 18 91 29

Frederikssund Kommunes markerer dagen med et udendørs arrangement i
tidsrummet 11-12.30 på Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Bank 4319-3430270303

Arrangementet starter kl. 11.00, hvor jeg vil holde tale i forbindelse med
afsløring af Veteran mindesmærke, som rejses for at hædre og ære alle
tidligere og kommende veteraner efter 1948.
Når mindestenen er afsløret, vil en repræsentant fra Veterancenteret holde
tale og jeg vil på vegne af kommunen underskrive en samarbejdsaftale med
Veterancentret.
Efter taler, mindesmærke og underskrivelse af samarbejdsaftalen er der let
forplejning samt mulighed for at få en snak med andre veteraner.
Arrangement forventes afsluttet kl. 12.30.

Åbningstider:
Mandag 09.00 - 15.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 14.00

Når arrangementet på Torvet 2 er slut, har veteran Michael Kjær i privat regi
og ved indsamlede af midler arrangeret fælles hygge med aftensmad i
Jægerspris lejren.
Dette private arrangement er gratis og kræver særskilt tilmelding via
Facebook.
Du kan læse mere om arrangementet i Jægerspris Lejren via facebook
”indvielse af Veteran mindesmærke i Frederikssund”.
Tilmelding
Som følge af forsamlingsforbuddet er der højst 100 personer, der kan deltage
i arrangementet på Torvet 2. Derfor er tilmelding nødvendig. Der sker ved at
sende en mail med navn og antal til byradssekretariatet@frederikssund.dk
inden den 29. august. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
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Jeg håber at se dig til flagdagen.

Venlig hilsen
John Schmidt Andersen
Borgmester

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.
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