AUGUST 2022

Kære Veteran,
På vegne af Guldborgsund Kommune har jeg den store glæde at invitere til ceremoni i Bibliotekshaven med efterfølgende reception på biblioteket på den officielle
Flagdag for Danmarks Veteraner mandag den 5. september.
Guldborgsund Kommune vil gerne bidrage til at hædre bosiddende veteraner i
kommunen, som har været udsendt på en mission på vegne af Danmark. Samtidig
vil Guldborgsund Kommune gerne anerkende den betydningsfulde og professionelle indsats soldaterne yder og har ydet, som gør en vigtig forskel i en række af
verdens mest udsatte brændpunkter.
Program
Kl. 16.30

March fra Cementen i Nykøbing F gennem byen til Bibliotekshaven

Kl. 16.50

Opmarch ved mindestenen i Bibliotekshaven

Kl. 17.00

Tale v/ Borgmester Simon Hansen og blomsterlægning ved mindestenen i Bibliotekshaven

Kl. 17.15

Reception for indbudte gæster i Glassalen på Hovedbiblioteket, Kongensgade 43, Nykøbing F, hvor der bliver serveret et let traktement.
Harmonikaspiller Lars Grand underholder med hyggelig musik.

Dagen er arrangeret i et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune, Danmarks
Veteraner og Guldborgsund-bibliotekerne.
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Ønsker du at deltage i receptionen skal du tilmelde dig senest torsdag den 25.
august 2022 ved at sende en mail til Lena S. H. Nilsson på mailadressen
nyfac@guldborgsund.dk - med emnefeltet Flagdag. Mailen skal desuden indeholde navn og telefonnummer på de, der deltager. Man må meget gerne tage en
ledsager med og sine børn. I så fald bedes det oplyst ved tilmelding, hvor mange
børn, der medtages. Er der nok børn tilmeldt afholder børnebiblioteket en kreativ
workshop under receptionen.
Har du brug for hjælp, så kontakt biblioteket på telefon 54 73 10 00.
”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”.

Med venlig hilsen

Simon Hansen
Borgmester

