27. juli 2022

Invitation til officiel markering af den nationale
flagdag
Mandag 5. september 2022 er en vigtig dag. Som sidste år dag fejrer vi dig og dine
danske kolleger, som har været udsendt til udlandets katastrofer, kriser og brændpunkter
gennem flere årtier. Og vi vil mindes de, der aldrig kom hjem.
I fortjener at blive fejret for jeres store indsats ude i verden. I har bidraget til at forbedre
hverdagen for tusindvis af mennesker, som lever under vanskelige vilkår. Det vil vi 5.
september anerkende og sige jer tak for!
I er, som Silkeborg Kommunes veteraner, særligt indbudt på denne dag, der har følgende
program:
Kl. 16.30
Kransenedlæggelse ved mindestenen, Alderslyst Kirkegård
Kl. 17.30
Gudstjeneste i Silkeborg Kirke
Kl. 18.15
Borgmester Helle Gade taler på pladsen foran Silkeborg Kirke
Kl. 18.25
Fanemarch til Silkeborg Rådhus
Kl. 18.45
Tidligere udsendte inviteres til officiel markering på rådhuset.
Arrangementet slutter ca. kl. 20.30.
I forbindelse med markeringen på rådhuset byder vi på lidt at spise og drikke. Derfor er
det nødvendigt, at du tilmelder dig (og din familie, hvis de deltager) til denne del af
arrangementet.
Der vil traditionen tro være fokus på børnene, idet der vil blive uddelt børnemedaljer ved
borgmesteren og tidligere udsendt, byrådsmedlem Morten Hæk. Alle er velkommen til at
sende en indstilling.
Tilmelding til den officielle markering og indstilling af børn til at modtage børnemedaljer
skal ske via formular på kommunens hjemmeside www.silkeborg.dk/flagdag senest
tirsdag 16. august 2022.

Borgmesteren

Søvej 1, 8600 Silkeborg
Søvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborg.dk

Vi håber, at du og din familie vil møde op og sammen med os gøre dagen smuk og
mindeværdig. Du er velkommen i uniform, men du er naturligvis også velkommen til at
deltage i civilt.
Har du spørgsmål til arrangementet kan du kontakte chefsekretær Henna Bøgedal på
89 70 13 01 eller skrive til Borgmesterkontoret@silkeborg.dk.
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