FLAGDAG
FOR DANMARKS UDSENDTE

5.
SEPTEMBER
2018
FREDERIKSBERG RÅDHUSPLADS KL. 14-18
Se 40 soldater fra Den Kongelige Livgarde
ankomme til Rådhuspladsen
Flyvevåbnet fremviser en F-16 jager
Se en Leopard kampvogn
Veteranhjemmet byder på kaffe og en snak med veteraner
Mød KFUM Soldaterhjem og hør om deres virke
Mød Folk og Sikkerhed
Beredskabsforbundet byder pølser og cacao
Mød Ingeniørregimentet og se ”rullemarie” blive demonstreret

Flagdag 2018 er arrangeret af:

Folk&Sikkerhed

Kom
og
oplev

Konferencier:
Adam Sonnich Meinertz, Folk og Sikkerhed

FLAGDAGENS PR
OGRAM

Kl. 13.55 Livgarden Honnørkommando og tambourer og tager opstilling på Frederiksberg
Rådhusplads
Kl. 14.00 Velkomst v. borgmester Jørgen Glenthøj
Kl. 14.10 Tale v. oberst Nicolas Veicherts, chef for Hærens Officersskole
Kl. 14.15 Folk og Sikkerhed v. Adam Sonnich Meinertz præsenterer aktiviteterne

Kom og støt op om Danmarks udsendte
på flagdagen 5. september 2018
For ottende år i træk marker vi på Frederiksberg flagdagen for Danmarks udsendte. Det
gør vi, fordi vi gerne vil være med til at anerkende, fejre og formidle dét arbejde, som
vores udsendte soldater, politibetjente, sygeplejersker og andre ildsjæle har ydet - og
fortsat yder - i verdens brændpunkter.
Frederiksberg Kommune vedtog som den første kommune i Danmark sin egen veteranpolitik i 2011. Et af tiltagene heri er synliggørelse og anerkendelse af nuværende og tidligere udsendte, og her indgår markeringen af den nationale flagdag som en naturlig del.
Ligesom sidste år danner Rådhuspladsen rammen om dagen, hvor der vil være mulighed
for at opleve ”rullemarie” i aktion, se Forsvarets Leopard kampvogn og Flyvevåbnets F-16
jager.
På behørig vis vil dagen være fyldt med flag, faner og musik ved Hjemmeværnets Musikkorps København.
Velkommen til en begivenhedsrig dag den 5. september 2018, hvor vi fortsætter den
gode tradition.

Jørgen Glenthøj
Borgmester

Kl. 14.20
•
•
•
•
•
•
•
•

Standene på pladsen åbner:
Flyvevåbnet fremviser en F-16 jager
Gardehusarregimentet demonstrerer en Leopard I kampvogn
Se Ingeniørregimentet’s bomberydderbus og ”rullemarie” i aktion
Den Kongelige Livgarde præsenterer Vagtkompagniet
Få en kop kaffe og en snak med veteraner i Veteranhjemmets stand
Besøg også KFUM, Beredskabsforbundet, Soldaterforeningerne og Hjemmeværnet
Besøg Folk og Sikkerhed stand
Musik ved Hjemmeværnets Musikkorps København

Kl. 19-21: I dette tidsrum kan interesserede besøge Veteranhjem København
på Roskildevej 54, få en bid mad, se hvordan vi bor, og høre om de mange forskellige ting der sker på vores veteranhjem.

