
Greve Kommune 

Borgmester 

 

   

 22. juni 2021 

Kære Udsendte 

 

Greve Kommune ønsker at anerkende den store indsats, som det danske forsvars tidligere og nuværende 

udsendte har ydet og fortsat yder i en række af verdens konfliktområder. Derfor vil jeg på vegne af Byrådet i 

Greve Kommune invitere dig med ledsager til fejring af Den Nationale Flagdag 

 

Søndag den 5. september 2021 kl. 15.45 til 18.00 

på Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, 2670 Greve 

 

De indbudte til arrangementet er nuværende og tidligere udsendte, som bor i kommunen og deres ledsa-

gere. Derudover deltager medlemmer af Byrådet. 

 

Igen i år vil der på Flagdagen være mulighed for, at børn til udsendte soldater kan få overrakt Familienetvær-

kets børnemedalje og diplom som en tak for deres støtte til deres forældre. Hvis du har et barn eller børn, 

der ikke tidligere har modtaget denne medalje og ønsker denne medalje overrakt på Flagdagen, beder jeg 

dig melde tilbage med barnets/børnenes fulde navn sammen med det samlede antal, der deltager på Flag-

dagen.  

 

Program  

15.45:  Velkomst foran Rådhuset med repræsentanter fra Foreningerne Danmarks Veteraner, Vete-

ranstøtten, Veterancafé Sydkysten og Køge og Omegns Garderforening.  

16.00:  Dørene åbnes til arrangement i Byrådssalen med taler ved blandt andet borgmester Pernille 

Beckmann og årets hovedtaler Oberst Peer Sander Rouff, Chef for Landsdelsregion Øst. 

Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde spiller og der overrækkes børnemedaljer.. 

17.00: Et let traktement i kantinen på Greve Rådhus 

Jeg håber, at du og din ledsager har lyst til at være med til at fejre denne dag på Greve Rådhus. Alle ret-

ningslinjer i forbindelse med Covid-19 vil blive overholdt ved arrangementet. 

 

Svarfrist er fredag den 7. august 2021 på flagdagen@greve.dk. Angiv gerne om du deltager – eller ikke del-

tager. Oplys venligst om du har en ledsager med, og om der er børn, der ønsker børnemedalje. 

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) fremsender dine oplys-

ninger 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. 
 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Pernille Beckmann 

Borgmester 
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