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Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det
officielle Danmark mulighed for at hædre de personer, der er eller har været udsendt som led i Danmarks aktive internationale engagement, og mindes de mange unge, der har mistet livet under indsatsen.
Folk & Sikkerhed opdaterer på sin hjemmeside samtlige kendte flagdagsarrangementer i 2014. Opdateringen sker i samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling.
Folk & Sikkerhed udsendte i starten af juni måned FLAGAVIS-1, der er trykt i 5.600 eksemplarer.
Avisen er distribueret bredt - bl.a. er ca. 2.960 eksemplarer sendt til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i vore 98 kommuner, med opfordring til, at kommunerne engagerer sig aktivt i markeringen af
flagdagen, - bl.a. ved at skabe arrangementer, hvortil veteraner bosiddende i kommunen inviteres.
FLAGAVIS-2 udsendes efter flagdagen med fotos og beretninger om de mange arrangementer landet over.

Vi skrev til kommunalpolitikerne …
Kære kommunalbestyrelsesmedlem!
Anerkendelse af vore veteraner er en af Folk & Sikkerheds mærkesager, og også i år vil vi gerne opfordre landets
kommuner til at gøre en indsats i forbindelse med den nationale flagdag for Danmarks udsendte fredag 5. september
2014.
Det er i år 6. gang, vi på denne dag hædrer vore soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale eller andre,
der har været udsendt i internationale indsatsområder for Danmark – og samtidig mindes de, der betalte med livet.
Det hører til vore danske værdier, at vi som samfund forstår, at netop gennem dansk sikkerhed styrker vi vores velfærd. Danskerne sætter i disse år tryghed og sikkerhed i fokus – og engagement i det sikkerhedspolitiske arbejde uden
for Danmarks grænser er en vigtig forudsætning herfor.
At Danmark samtidig får megen international ros for indsatsen, gør ikke anerkendelsen mindre.
I 2013 blev der på flagdagen pligtmæssigt hejst flag på landets rådhuse, men næsten 60 af landets kommuner engagerede sig yderligere og afviklede flotte arrangementer. Dette antal ser Folk & Sikkerhed meget gerne øget i år, og i det
lys skal denne henvendelse opfattes.
Folk & Sikkerhed – landets største upolitiske forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation – vil gerne gøre markeringen
af flagdagen til en fast regional og lokal folkelig aktivitet, hvor kommunerne engagerer sig og lokalt hylder kommunens
”egne” veteraner og deres pårørende.
Kommunerne kan – med oplyst baggrund for anmodningen – rette henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste på fptbemint08@mil.dk og Beredskabsstyrelsen på hre@brs.dk og få tilsendt en fortegnelse over veteraner med bopæl i
kommunen.
I mailens adressefelt kan man anføre ”Anmodning om veteranadresser”.
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Ønsker kommunen kontakt til tidligere udsendte politifolk eller sundhedspersonale, er det en god mulighed at indrykke en annonce med ”invitation” i lokalpressen.
Folk & Sikkerhed opdaterer i et samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling alle flagarrangementer på sin hjemmeside. Send os venligst en mail med praktiske informationer om
kommunens arrangement til kontakt@folkogsikkerhed.dk.
Supplerende spørgsmål vil kunne rettes til Folk & Sikkerheds Sekretariat på 33 14 79 00.
Flere informationer er at finde i medsendte flagavis 2014.

Følgende flagdagsarrangementer kendes allerede nu …

________________________________________________________________________________________________________________________

Billund
Kommunens arrangement på det nye rådhus: kl. 08.00 modtagelse ved borgmester Ib Kristensen,
flaghejsning og morgensang. Kl.08.15 reception, tale og morgenforplejning. Afslutning kl. 09.30.
Kontakt: Museumschef John Rendboe - jre@billund.dk
Fredensborg
Fredensborg Kommune arrangerer kl. 15.00 en reception på Rådhuset for veteraner bosiddende i
kommunen.
Kontakt: bly@fredensborg.dk
Frederiksberg
Et større flagdagsarrangement er under opbygning på Frederiksberg. Endeligt program foreligger
19. august.
Om eftermiddagen er der faneparade, kranselægning og feltgudstjeneste på Frederiksberg Slot.
Flyvevåbnets F-16 jager demonstreres på Rådhuspladsen, hvor Beredskabsforbundet, Ingeniørregimentet, Forsvarets Sundhedstjeneste, Frederiksberg Brandvæsen og Søværnets Center for dykning opretter stande og demonstrerer. Soldaterforeningerne opretter faneparade.
Kl. 15.00 velkomst ved borgmester Jørgen Glenthøj. Efterfølgende taler.
Veteranhjemmet på Frederiksberg byder på kaffe og en snak med veteraner i Veteranhjemmets
dagligstue, der er flyttet til Rådhuspladsen.
Hjemmeværnets Musikkorps København underholder.
Arrangementet afsluttes kl. 18.00.
Glostrup
Glostrup Kommune afholder arrangement kl. 08.00 på Glostrup Bibliotek. Borgmester John Engelhardt tager imod - herefter flaghejsning og morgenforplejning med tale m.v.
Arrangementet afsluttes kl. 09.30.
Kontakt: charlotte.hammer@glostrup.dk
Herlev
Netværket ‘Veteraner på Vestegnen‘ markerer flagdagen fra kl. 15.00 i Herlev - træningsevent og
"strabadser" i Fitness.dk i Herlev, kaffe i Gågaden, salg af "sløjfen", ansigtsmaling for børn etc.
Borgmester Thomas Gyldal Petersen åbner festen kl. 17.00 i Frivilligcenter Herlev, Herlev Hovedgade 172. Der er musik, fadøl, grill og hygge.
Gratis adgang for tidligere udsendte og deres pårørende - men tilmelding nødvendig.
Informationer og initiativ med at danne et netværk for veteraner på Københavns Vestegn:
www.frivilligcenterherlev.dk
Koordinator: Lene Opsahl - lene@frivilligcenterherlev.dk
Folk & Sikkerhed med nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogsikkerhed.dk

Hjørring
Hjørring Marineforening samler lokale soldaterforeninger til arrangement i Marinestuen med flaghejsning kl. 08.00. Efterfølgende morgenforplejning.
Jyllinge
Jyllinge Sogns Menighedsråd og lokale soldaterforeninger arrangerer som tidligere år: Mødetid kl.
17.30 ved Jyllinge Kirke ved soldatergraven fra 1864, hvor der er fanevagt og musik ved Roskilde
Stifts Tårnblæserlaug.Tale og blomsterlægning - fællessang. Herefter en kort gudstjeneste i Jyllinge
kirke ved sognepræst Kaj Bollmann.
Arrangementet afsluttes med kaffe/the og sandwiches i "Laden" ved Jyllinge Præstegård.
Kolding
Familienetværket/"Støt vore soldater" og Forsvarsbrødrene: Alternativt flagdagsarrangement
torsdag 4. september kl. 17.30 ved Parkskolen, hvor borgmester Jørn Pedersen starter og deltager
i "Fighter-march" i Marielundsskoven for soldaterveteraner.
Køge
Soldaterforeninger, Hjemmeværnet, Politiet, Sundhedsvæsen og Danmarks-Samfundet afvikler
flagdagsarrangement i Køge by. Mødested kl. 17.45 i Katekismusstræde ved kirken. Kl. 18.00
march gennem byen til Køge Havn. På Køge Torv vil der være tale og mindehøjtidelighed samt en
lille koncert. Marchen slutter ved Marinestuen, hvor der arrangeres et lille traktement.
Foreningstilmelding senest 25. august.
Kontakt: Henrik Agerlin - hagerlin@dbmail.dk
Morsø
Arrangement ved Morsø Marineforening kl. 08.00 - flaghejsning - fællessang - kort tale.
Morgenforplejning i Marinestuen.
Kontakt: Bent F. Nielsen - bentamin@mail.dk
Nyborg
Arrangement ved Nyborg Marineforening kl. 07.45. Parade - flaghejsning - sang ved Marinekoret.
Nyborg Saluteringslaug: Dansk Løsen.
Tale ved Nyborgs borgmester - afsluttende med forgenforplejning i Marinestuen.
Kontakt: Erik Dyrskov Rasmussen - erikdyrskov@gmail.com
Nykøbing F.
Arrangement koordineret af De Blå Baretter: Samling kl. 17.15 på "Cementen" - antrædning med
faner.
Kl. 17.30 march til Bibliotekshaven via Gågaden med musikledsagelse - Hjemmeværnets Tamburkorps.
Blomsterlægning. Tale ved byrådsmedlem Claus Bakke.
Kl. 18.15 aftengudstjeneste i Klosterkirken - prædikant: Sognepræst Lill Arendt Hemmingsen.
Afslutning og let forplejning i De Blå Baretters lokale i Tingsted.
Kontakt: Ib Jensen - myren@jensen.mail.dk
Rebild
Kommunens arrangement under forberedelse i RebildPorten - start kl. 16.30. Opdateres senere.
Kontakt: Niels Larsen - nila@rebild.dk
Slagelse
Gardehusarregimentet i samarbejde med Slagelse by: kl. 08.00 flaghejsning på kasernen. Kl. 10.45
gudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke. Kl. 12.00 parade - efterfulgt af byens reception på Nytorv. SoldaFolk & Sikkerhed med nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogsikkerhed.dk

ter- og Marineforeningers faner/flag indgår i paraden på Nytorv.
Kontakt: Major Klaus Hauder - ghr-cm01@mil.dk
Struer
Struer Kommune inviterer til reception i Turistinformationen/Stationen, Bredgade 2 i Hvidbjerg.
Program: Afgang fra SOLVANG, Rolighedsvej 1 i Thyholm kl. 18.30. Reception kl. 19.00. Borgmester
Mads Jakobsen taler. Musikalske indslag ved Hjemmeværnsorkesteret Thy/Mors. Efterfølgende er
kommunen vært ved en bid brød.
Tilmelding fornøden: Pia Bach, pmb@struer.dk eller 96 84 81 14.
Vordingborg
Arrangement under forberedelse - Vordingborg Kommune i samarbejde med garnisonen, Handelsstandsforeningen, Hjemmeværnet og soldater- og marineforeninger. Parade, taler og reception
m.v. på Slotstorvet. Arrangementet opdateres senere.
Aarhus
Arrangement ved monumentet i Mindeparken i Aarhus tilrettelagt i samarbejde mellem Aarhus
Kommune, SOK og Monumentkomiteen.
09.45 - alle på plads ved flagstangen ved monumentet - musikunderholdning
09.55 - D.E. greve Ingolf og grevinde Sussie ankommer
10.00 - flaghejsning - tale ved borgmester Jakob Bundsgaard - kranselægning
Efterfølgende reception for tilmeldte i restaurant Derby på Jydsk Væddeløbsbane.
Tilmelding senest 2. september til Sven-Erik Bolt Magnussen på 23 95 77 84.

Aktiviteter
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Fredag 5. september

Flagdag for Danmarks Udsendte – læs mere på www.folkogsikkerhed.dk/fokus/

Lørdag 6. september

Folk & Sikkerhed opstiller informationsstand i Kastellet i forbindelse med et offentligt ÅBENT HUS udstillingsarrangement som et led i markeringen af Hærens 400 års jubilæum i år.

Ny leder i Folk & Sikkerheds sekretariat

Fra fredag 1. august 2014 har bestyrelsen ansat Oscar Cosman Brøndum som ny administrationsleder i Folk
& Sikkerheds Sekretariat.
Oscar er 25 år – reserveofficer i Hæren – og er under uddannelse på CBS, hvor han læser international
business and politics, en uddannelse han forventer at afslutte i 2015.
Velkommen i Folk & Sikkerhed!

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater,
synspunkter m.v.
Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.
Redaktion: Folk & Sikkerhed – Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 31.07.2014
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