Sekretariatet
7. juli 2022

Invitation til Flagdag for Danmarks udsendte
Kære
I anledning af den officielle flagdag den 5. september er det mig en stor
ære at invitere jer til Allerød Kommunes markering af dagen.
Det glæder mig, at vi som kommune kan vise vores anerkendelse for jeres
ekstraordinære indsats på internationale missioner i verdens
brændpunkter.
Jeg håber, at I vil tage imod vores invitation og møde op, gerne med familie
og venner, på Flagdagen til vores planlagte arrangement.

Venlig hilsen

Karsten Längerich
Borgmester

OBS: Se følgende side for tid og sted samt program for dagen.

Rådhuset | Bjarkesvej 2 | 3450 Allerød | +4548100100 | kommunen@alleroed.dk | www.alleroed.dk

Dato:
Tid:

mandag den 5. september 2022
Kl.: 17.00 – 18.00

Sted:

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2, 3450 Allerød

Program for Allerød Kommunes markering:
Den Kongelige Livgardes Tambourkorps indleder
arrangementet, hvorefter borgmester Karsten Längerich og
stabschef for Den Kongelige Livgarde Major Søren Schwartz holder tale.
Der sendes live fra Arktis Kommando i Nuuk hvor lokale veteraner fra
Allerød er taget op for at flage og styrke samarbejdet med veteraner i
Grønland.
Der uddeles Børnemedaljer, hvorefter kommunen byder på en lille
forfriskning. Der vil være god lejlighed til at møde andre lokale veteraner.
OBS: Hvis du har børn med til Flagdagen bedes du oplyse navne på dem pr.
mail til ratu@alleroed.dk senest den 5. september kl. 12.00
Program for grill-arrangement på KFUM Høvelte:
Fra kl. 18.30-20.00 er der Flagdags-grillarrangement for veteraner og
pårørende på KFUM i Høvelte. Arrangementet vil foregår i en uformel
ramme, hvor der bliver tid til en hyggesnak over en grillpølse og en
sodavand/alkoholfri øl. Der er ingen dress code – man er velkommen såvel
”med som uden medaljer”.
Tilmelding er som sådan ikke nødvendig, men arrangørerne vil sætte pris
på en tilbagemelding med antal deltagere af hensyn til indkøb.
Tilmelding kan sendes pr. mail til veteran Thomas H. Reimann:
thomas@hebro.dk
KFUM’s adresse er: Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød.
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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