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Invitation til Faxe Kommunes flagdagsarrangement 2022  

 
I anledning af Den Nationale Flagdag inviterer Faxe Kommune til et 
arrangement mandag den 5. september 2022. Kom og vær med på 
flagdagen, hvor vi udtrykker vores anerkendelse af den fremragende 
indsats som danske soldater og veteraner, samt andre af Danmarks 
udsendte, har ydet og stadig yder, i en række af verdens konfliktområder.  
 
Programmet for dagen er følgende:  
18.15  Fremmøde ved P-pladsen ved Haslev bibliotek, 

Jernbanegade 62, Haslev. Kompagnichef i Hjemmeværnet, 
Bent Simonsen, samler paraden. 

18.30  March med tambourkorps ad Kirkepladsen, Jernbanegade, 
Stationsvej og Tingvej til Kultunariet, Søndergade 12, Haslev. 

19.00  Taler ved Kultunariet i Haslev 
19.30  Uformelt samvær og let forplejning 
 
Du er velkommen til at tilmelde dig arrangementet til 
cajen@faxekommune.dk, men der er også mulighed for at møde op på 
dagen uden tilmelding. Du er også velkommen til at skrive til denne mail, 
hvis du har spørgsmål til arrangementet. Hvis der er praktiske spørgsmål 
vedrørende marchen, bedes de rettes til Bent Simonsen, Hjemmeværnet, 
mail: hvkfax-kc@hjv.dk.  
 
Veteraner, soldater, andre udsendte, pårørende og øvrige interesserede er 
meget velkomne. Mød gerne frem iklædt baret og dekorationer (for dem 
der har det) og uniform for dem, der er berettiget hertil. Man er også 
meget velkommen til at deltage i civilt tøj, hvis dette foretrækkes. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Ole Vive 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Postadresse: 
Centerstab Beskæftigelse 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 
Telefon: 56 20 30 00 
 
Kontoradresse: 
Tingvej 7 
4690 - Haslev 
 
Direkte: 56203676 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 17-08-2022 
 
Sagsnummer: 
81.44.00-G01-2-22 
 
 
 
 
Du bør bruge Digital Post eller 
sende/aflevere et fysisk brev,  
hvis du vil skrive til os.  
Sådan beskytter du bedst  
dine oplysninger. 
 
Dine personoplysninger passer  
vi godt på! Du kan læse om,  
hvordan vi behandler dine oplysninger, 
og hvilke rettigheder  
du har på www.faxekommune.dk. 
 
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 
 

Center for Beskæftigelse 

http://www.faxekommune.dk/
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Rute til marchen til  
 

 
 


