
 

 

s 

 

 
«Navn» 
«Adr» 
«Postnr» «By» 

August 2021, Frederiksberg 

Kære «Navn» 

Corona satte desværre en stopper for sidste års flagdag, men i år markerer vi igen den nationale 

flagdag for Danmarks udsendte den 5. september med et arrangement på Frederiksberg Rådhus-

plads. Det gør vi, fordi vi gerne vil være med til at anerkende, fejre og formidle den vigtige indsats, 

som Danmarks udsendte yder i verdens brændpunkter.  

Det er mig en glæde hermed at sende en særlig invitation til dig, som tidligere har været udsendt 

af Danmark i international tjeneste. Arrangementet holdes på Frederiksberg Rådhusplads og star-

ter kl. 12.00.  

Desuden er det mig en glæde at invitere dig og dine pårørende til den særskilte reception, der 

afholdes i festsalen på Rådhuset kl. 12.30. Jeg vil her gerne hilse på dig og dine kolleger, byde på 

en forfriskning og takke jer for jeres indsats i udlandet. Tilmelding via https://ledelsesstaben.nem-

tilmeld.dk/46/ senest søndag den 29. august.  

Sammen med Familienetværket uddeler vi i år en Børnemedalje til børn af udsendte, så husk at 

notere dit barns navn(e) i tilmeldingen, så vi kan få lavet medaljer til alle deltagende børn.  

Jeg håber, at du og din familie har lyst til at deltage i markeringen af årets flagdag og være med til 

at fortsætte den gode tradition.  

 

Med venlig hilsen 

 

Simon Aggesen 

Borgmester 
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Program 

 
Kl.12.00 - Københavns tambourkorps og Hjemmeværnets Musikkorps ankommer til rådhus-
pladsen 

Kl. 12.00 - Velkomst ved borgmester Simon Aggesen 

Kl. 12.10 – Tale ved chefen for Hærens Officersskole oberst Nicolas Veicherts 
 
Kl. 12.20 – Aktiviteter på pladsen begynder, bl.a.: 

• Kom helt tæt på de imponerende militærkøretøjer 
• Oplev militærmusik og -parader 
• Mød Frederiksberg Kommunes veterankoordinator 
• Få en snak med hjemmeværnet 

Kl. 12.30 – Reception for tidligere udsendte og deres pårørende: 

• Tale ved borgmester Simon Aggesen 
• Uddeling af børnemedaljer ved chefen for Hærens Officersskole oberst Nicolas Vei-

cherts 
• Musikalsk indslag 
• Let anretning og mingling  

Kl. 16.00 - Flagdagen på Frederiksberg Rådhusplads slutter 

 

Online live-show 

I år afholder Folk & Sikkerhed sammen med ENGAGE Festival (Veteranfonden) et to timers live-

show for Danmarks veteraner søndag d. 5. september kl. 18.00 – 20.00, hvor de sender direkte fra 

Krigsmuseet hjem til dig. Frederiksberg Kommune har valgt at støtte op om initiativet, så du og 

dine pårørende kan få adgang. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig via www.flagda-

gen.dk/liveshow, så får du tilsendt et direkte link til arrangementet.  

 

 

 

 

 

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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