Program
Formiddagsarrangement
Kl. 10:00 Andagt i Taastrup Nykirke v. Sognepræst Britta Karen Vind
Kl. 10:30 Opstilling til march
Kl. 10:40 Afgang af march til Magdas Park
Der vil efterfølgende være tid til lidt social hygge ved Domhuspladsen
foran biblioteket. Her vil du bl.a. kunne møde kommunens nye veterankoordinator Berit Kanstrup.

Aftensarrangement
Kl. 17:15 	Dørene åbnes på Rådhuset, Høje-Taastrup Kommune,
Bygaden 2, 2630 Taastrup
Kl. 17:45 	Velkomst ved Borgmester Michael Ziegler og Udvalgsformand Lars Prier
Kl. 18:00	Middag
Kl. 20:15 	Oplæg ved Andreas Boas, som er tidligere udsendt for
Militær Politiet, der fortæller om sin personlige historie og de
missioner han har været afsted på.
Kl. 21:15	Netværk og hygge
Kl. 22:00 Tak for i aften
OBS! 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

Høje-Taastrup Kommune
fejrer Den Nationale
Flagdag

2022

Invitation til reception
Den 5. september er national flagdag for Danmarks udsendte. Høje-Taastrup
Kommune ønsker i den anledning at anerkende den store indsats som Danmarks udsendte yder og har ydet i en lang række af verdens konfliktområder.
Som veteran og borger i Høje-Taastrup Kommune inviteres du og en ledsager
derfor til reception på Rådhuset den 5. september 2022.
Receptionen vil foregå i Kommunens kantine og hovedindgangen vil være
åben fra kl. 17:15 hvor Borgmester Michael Ziegler og Udvalgsformand Lars
Prier byder velkommen. Der vil blive serveret en let anretning.
Efter middagen vil Andreas Boas, som er tidligere udsendt for Militær Politiet,
fortælle om sin personlige historie og de missioner han har været afsted på.
Tilmelding er påkrævet. Det gør du senest den 12. august 2022 ved at sende
en mail til veterankoordinator Berit Kanstrup, beritka@htk.dk. Hvis der er
spørgsmål til arrangementet, kan de rettes til Berit på telefon 3089 8614.
Se programmet på bagsiden af invitationen.
Herudover opfordres I til at deltage i formiddagens program, der omfatter andagt i Taastrup Nykirke og efterfølgende Ceremoni ved æresstenen i Magdas
Park.

Med venlig hilsen

Michael Ziegler
Borgmester
Høje-Taastrup Kommune

