
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fejrer Flagdagen  
 

 

Kære Veteran og pårørende, 
Slagelse Kommune vil gerne invitere dig og din familie til at deltage i Kommunens markering af årets Flagdag, den 

5. september 2022.  

Danmarks Nationale Flagdag fejres for at mindes de faldne og for at støtte og vise anerkendelse til de mange 

veteraner, der har været udsendt i internationale missioner af forsvaret, beredskabet, politiet eller fra 

sundhedsområdet. 

 

Vi inviterer denne gang til et fyraftensarrangement med temaet i - ”Krigeren før og nu ”, som afholdes på Trelleborg 

Vikingemuseum, Trelleborg Allé 4, 4200 Slagelse.  

 

Dørene åbnes på Vikingeborgen Trelleborg kl.15.00 og der er kaffe, te på kanden. Det officielle program starter kl. 

16.00. 

Fanebærere og Soldaterforeninger er til stede, samt trompeterer m.m. fra GHR og 

Gardehusarregimentets Veteran Panser-og Køretøjsforening udstiller på dagen en lille del af deres køretøjer og kan 

findes på parkeringspladsen foran museet.  

 

Program: 

Vi mødes ved Egetræet på parkeringspladsen: 

16:00 Velkommen ved Borgmester Knud Vincents 

16:10 Tale ved Museumschef og leder af Trelleborg Anne-Christine Frank Larsen  

16:15 Tale ved Regimentschef ved GHR Jørn Christensen 

16:20 Intro til stjerneløb ”Krigeren Før og Nu” - Vikingedyster mod nutidens soldaterdyster 

16:30 Stjerneløb  

17:15 Uddeling af børnemedaljer i Langhuset 

17:30 Forplejning 

18:00 Stjerneløb  

18:15 Aftenkaffe og afrunding 

19:00 Tak for i dag! 

 

Hvis du ikke ønsker at deltage i aktiviteterne, så er der rigelig med kaffe på kanden og mulighed for en god snak 

eller du/I kan gå rundt for jer selv og opleve vikingeborgens store flotte område. 

 

Tilmelding: 

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig via mail til heast@slagelse.dk.  

Skriv Tilmelding til Flagdag i emnefeltet. I selve mailen skriver du antal voksne og børn og evt. ønske om 

børnemedalje. Armbånd udleveres til tilmeldte veteraner og pårørende på dagen (søskende, børn, bedsteforældre, 

venner m.fl.) og er din billet til forplejning og aktiviteter på Trelleborg.  

Deadline for tilmelding: 29. august. 

 

På vegne af Slagelse Kommune og Borgmester Knud Vincents  

Venlig hilsen 

 

Heidi Anita Stentoft 

Veterankoordinator i Slagelse Kommune 

Mobil: 21322747, heast@slagelse.dk  

 

Flagdagen 2022 
 

Invitation til 
 



 

 

Find vej til Trelleborg 

 

Vikingeborgen Trelleborg 

Trelleborg Allé 4, Hejninge - 4200 Slagelse 

 

Egen bil: Link til Krak kort: https://map.krak.dk/m/nSjTN  

 

Tog og bus: Tag toget til Slagelse. Bemærk: Ved flextrafik, skal du bestille senest 2 timer før turen. For 

alternativ transportmulighed, se: 

https://www.moviatrafik.dk/Flextrafik/flextur/Pages/flextur.aspx 

 

 

Privat bus: Bemærk lav bro ved Hejningevej fra afkørsel 40b. Benyt afkørsel 40 a og omfartsvejen. 

 

 

 

 

Der kan være andre interessante Flagdagsarrangementer – så hold øje med lokalaviserne. 

 

 

Håber vi ses! 
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