Borgmesteren

Veteraner i Tønder Kommune

Direkte tlf.: +4574929002
Mail: jrp@toender.dk

August 2022

Invitation til Flagdagen 2022
Kære veteran
Det er snart 5. september – dagen hvor vi samles for at markere Flagdagen for Danmarks udsendte. Det er en smuk tradition, hvor vi sammen kan hylde den professionelle og fremragende
indsats, som vore udsendte yder og har ydet i vigtige internationale missioner.
Det sker i samarbejde med forsvarsbroderselskaberne i Bredebro, Løgumkloster og Tønder
samt kommunens soldaterforeninger. Dagen indledes med samling kl. 11 på P-pladsen over
for sygehuset, og herfra marcheres der gennem byens gågade til rådhuset, hvor jeg vil tage
imod jer. Arrangementet slutter med et let traktement i Byrådssalen. Se programmet på
næste side.
Også i år tilbyder Familienetværket, som er et netværk af pårørende til udsendte soldater, et
diplom og en symbolsk børnemedalje til alle børn under 18 år, der har haft en forældre udsendt
i international tjeneste. Hvis du har børn eller søskende, som er interesseret i at modtage sådan
en medalje ved arrangementet den 5. september, bedes du oplyse navn, adresse og alder på
dem ved tilmeldingen. Alternativt kan du selv bestille børnemedaljen hos Familienetværket og få
den sendt hjem. Kontakt da Boel Nauta på mail familienetvaerket.lg4@gmail.com eller telefon
51 63 06 25. Bemærk venligst at pårørende over 18 år ikke kan modtage børnemedaljen.
Da Tønder Kommune som nævnt er vært ved et let traktement, beder vi om tilmelding ved
borgmestersekretær Lena Wind inden den 29. august på mail lenawind@toender.dk eller
tlf. 74 92 90 02.
Jeg glæder mig til at modtage jer på Tønder Rådhus.
Venlig hilsen

Jørgen Popp Petersen
Borgmester
Tønder Kommune
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Program for markering af Flagdagen den 5. september 2022
Opmarchsted:

P-pladsen i tilknytning til trafiklyset på Ribelandevej og Carstensgade i Tønder
(over for den sydlige del af Tønder Sygehus)

Mødetid:

Kl. 11:00
Endelig instruktion gives omkring afviklingen af flagdagen.

Programpunkter:
Kl. 11:15

March gennem gågaden til Tønder Rådhus (20-25 min.)

Kl. ca. 11:35

Modtagelse og tale foran rådhuset v/borgmester Jørgen Popp Petersen
Tale v/kredsformand Henrik Willerslev, Forsvarsbrødrene
Tale v/Anni Matthiesen, Medlem af Folketinget, Venstre
Nedlæggelse af blomster ved mindepladen – trompet spiller ”The Last Post”
Uddeling af børnemedaljer v/borgmesteren
Andagt v/tidligere feltpræst Thorsten Bjerg Christensen, sognepræst ved
Hostrups Kirke
Fælles sang: ”Altid frejdig når du går”

Kl. ca. 12:15

Let traktement i Byrådssalen

Kl. ca. 13:00

Tak for i dag v/borgmesteren

For god ordens skyld skal nævnes, at deltagelse i marchen gennem gågaden til rådhuset ikke er
et krav, men et tilbud. Ligeledes er det frivilligt, at møde op til modtagelsen foran rådhuset,
Wegners Plads 2, Tønder.
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