
  

 

Hedensted hædrer veteraner 

For første gang markerer Hedensted Kommune den officielle 

flagdag 5. september 2018. 

Godt 200 veteraner er inviteret, når Hedensted Kommune 5. september 

inviterer til Flagdag i Byrådssalen på Juelsminde Rådhus i tidsrummet 

fra kl. 16.00-18.00. 

Byrådet vil gerne hilse på veteranerne og udtrykke anerkendelse for 

den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte 

yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder. 

Umiddelbart før sommerferien vedtog byrådet en veteranpolitik, der 

netop har til formål at sikre fokus på de godt 200 veteraner, der bor i 

kommunen. Med den vil man samtidig sikre, at veteranerne og deres 

familier får et så godt liv som muligt. 

”Med veteranpolitikken har vi fået et redskab, som skal styrke vores 

evne til at identificere eventuel behov for hjælp, så der kan sættes ind 

med en så tidlig og ikke mindst rigtig indsats som muligt. Hvert år vil vi 

tage et servicetjek af veteran-indsatsen for at sikre, at de forskellige til-

tag virker efter hensigten,” siger borgmester Kasper Glyngø. 

På dagen indvies også fanen til Byrådssalen, som Danmarks-samfundet 

har foræret kommunen. 

Pressen er velkommen til at deltage. 

 

Program: 

Kl. 16.05 Velkomst v/Borgmester Kasper Glyngø 

Kl. 16.10 Faner bæres ind i Byrådssalen 

Kl. 16.20 Danmarks-Samfundet står for ceremoni med indvielse af 

fane i Byrådssalen 

Der synges ”Der er ingenting, der maner” 

Kl. 16.50 Der bydes på mad og drikke 

Kl. 17.10 Taler af 

  - Kasper Glyngø, Borgmester 

  - Claus Sørensen, Veteran 

  Der synges ”I Danmark er jeg født” 

Kl. 17.30 Overrækkelse af børnemedaljer 

  Der synges ”Der er et yndigt land” 

Kl. 17.55 Tak for i dag, og på gensyn til næste år 

   

Læs også Hedensted Kommunes veteranpolitik på 

https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/veteranpolitik 
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For mere information:  

Kasper Glyngø, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 2924 4174 

Hvis der er spørgsmål til programmet, kan du kontakte koordinator 

Anette Ulvbjerg på tlf.nr. 7975 5005 


