
Praktisk information:
Det forventes at militært personel bærer paradeuniform eller lignende. Civile forventes at møde op
i formelt tøj.

Adresse:
Højerup Ny Kirke, Højerup Bygade 37, 4660 Store Heddinge

Hærhjemmeværnsdistrikt Køge Bugt
Postadresse Besøgsadresse
Flyvestation Skalstrup Flyvestation Skalstrup
Postboks 240 Bygning 65
4000 Roskilde Køgevej 167
Tlf.: 46 17 04 08 fax.: 43 71 36 20 4621 Gadstrup

E-mail: hhd-kbg@hjv.dk – www.hjv.dk – www.hhdkbg.dk

28. august 2010

Til: Anders Straarup

Emne: afsløring af mindesten, søndag den 5. september

De/I er hermed inviteret til at deltage i afsløringen af en mindesten, der skal tjene til minde
om syv allierede soldater, der måtte betale den højeste pris. En lokalt stationeret tysk pilot
skød deres fly ned, da de var på vej hjem fra en hemmelig mission i Polen.

Alle soldaterne er stedt til hvile på så forskellige steder som Bispebjerg Kirkegård og Fjelie
(SE). Til ære for disse soldaters offer og alle andre soldater, der har måttet betale den højeste
pris, vil der blive afsløret en mindesten søndag den 5. september.

På denne dag er det 65 år og 3 dage siden, Anden Verdenskrig sluttede. Denne dag er
samtidig den nye officielle mindedag for danske soldater, der deltager i fredsbevarende
missioner rundt omkring i verden.

Arrangementet starter 11:30 ved Højerup Ny Kirke. Fra 11:30 til 12:15 vil den ceremonielle
del foregå. Herunder vil der være mulighed for at lægge en krans ved mindestenen.
Efterfølgende (fra 12:15 til 13:00) vil der være en reception på det lokale traktørsted
Højeruplund, hvor det er muligt at få lidt at spise og drikke. I dette tidsrum vil det være
muligt at holde en kort tale, hvis du/I ønsker at gøre det – kontakt venligst Niels Pedersen (se
kontaktinfo nederst). Receptionen slutter officielt kl. 13:00.

Svar udbedes venligst med antal personer til Niels Pedersen på 40 32 70 76 eller
elprise@yahoo.dk, senest fredag den 27. august.

Med venlig hilsen

Hærhjemmeværnsdistrikt Køge Bugt
Informationselementet

mailto:elprise@yahoo.dk

