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Indbydelse til markering af Den Nationale Flagdag i 
Skive Kommune d. 5. september 2021
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Skive Kommunes og Ingeniørregimentets program for markering af 
Flagdagen.
    

10.00 - 11.00 Gudstjeneste i Skive Kirke 
11.00 - 11.15 Kranselægning ved mindesten for Danmarks udsendte
  (Mellem Skive Kirke og Vor Frue Kirke)
11.15 - 11.45 Transport fra Skive Kirke til Ingeniørkasernen
11.45 - 12.00 Kranselægning ved mindemuren og mindestenene på   
  Ingeniørkasernen
12.00 - 12.15   Velkomst i Parolesalen
12.15 - 14.30  Frokost
14.30  Tak for i dag



Kære veteran

Indbydelse til markering af Den Nationale Flagdag i Skive Kommune

I anledning af Den Nationale Flagdag inviterer Skive Kommune dig og 
din nærmeste pårørende til frokost søndag den 5. september kl 12.00 i 
Parolesalen på Skive Kaserne. 

På flagdagen hædrer vi de soldater, der har været udsendt. Det er også på 
denne dag, at vi mindes vores dræbte soldater.

Vi er glade for, at vi sammen med resten af Danmark har mulighed for at 
hylde jeres indsats samt minde jeres faldne kammerater.        

Program 
12.00 - 12.15 Velkomst i Parolesalen
12.15 - 14.30 Frokost - let traktement
  Herunder taler ved bl.a.:
  Borgmester Peder Christian Kirkegaard og 
  Oberst René Nyborg Sindberg-Sørensen, 
  chef for Ingeniørregimentet
14.30  Tak for i dag

       

Med venlig hilsen

Peder Christian Kirkegaard
Borgmester

Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

Tilmelding skal ske senest søndag d. 22. august på skive.dk/nationalflagdag 

https://skive.dk/demokrati-og-kommune/radhuse-og-medarbejdere/veterankoordinator/national-flagdag/


Skive Kommune
Veterankoordinator
Claus Mosbæk 
Torvegade 10
7800 Skive

Tlf.: 9915 7716 / 2086 6955

Mail: clmo@skivekommune.dk

www.skive.dk

Veteranindsatsen i Skive Kommune
Veteraner har igennem udsendelser ydet en vigtig indsats på vegne af 
Danmark. En indsats som Skive Kommune ønsker at anerkende ved at 
yde en fokuseret støtte til veteraner og deres pårørende - herunder børn.

Derfor har Skive Kommune udarbejdet en veteranindsatsplan.

Skive Kommune har også ansat en veterankoordinator, der er omdrejnings-
punktet for denne indsats.

Læs mere på skive.dk/vet

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.

https://skive.dk/demokrati-og-kommune/vision-politikker-og-planer/planer-og-strategier/sas-planer-og-strategier/veteranindsatsplan/

