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Vi er en af Danmarks største frivillige  

organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige  

rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi  

hjælper politiet med bl.a. eftersøgninger  

og katastrofehjælp og  

støtter forsvaret hjemme og i udlandet. Vi bruger vores  

fritid på at gøre din hverdag tryg.

hjemmeværnet

 
Se mere på blivmedlem.nu

Vi stiller op, når 
det gælder
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Af landsformand Preben Petersen

Pluk fra 
landsformandens 
beretning for 2013

Antallet af lokalforeninger 
er stigende, men der er 
desværre også nogen der 
lukker. Tilsvarende sker der 
en tilgang af nye medlem-
mer, men der også medlem-
mer, der falder fra eller som 
slettes grundet kontingent-
restance. Støtte til udvikling 
af eksisterende foreninger 
og tilgang af nye har i det 
forløbne år været og er fort-
sat fokusområder. Medlem-
merne vil i nærmeste fremtid 
få et brev med opfordring 
om at engagere sig, som 
medlem, ved etablering af 
nye eller ved drift af eksiste-
rende foreninger. 

2013 har vist, at det var rig-
tigt at supplere indtægterne 

-
skaber, idet det bliver stadigt 
vanskeligere at engagere 

lokalforeninger supplerer 
deres indtægter med spon-
sorater og støtte fra fonde til 

og vi vil samle erfaringerne 
og fordele dem til de øvrige 
lokalforeninger.

vigtigt kommunikationsmid-
del i forhold til medlemmer 
og samarbejdspartnere. 
Det vil fremadrettet blive 
suppleret med et digitalt 
nyhedsbrev efter behov - for 
at pleje medlemskredsen, 
så de føler, at de  „får noget 
for pengene” og vil engagere 

sig mere lokalt..

Lokalforenin-
gerne får 
pæn omtale 
i de lokale 
medier - i 
forbindelse 

-
ster, faneind-

vielser m.v. Landsledelsen 
er i gang med at udvikle et 
koncept for mere landsdæk-
kende presseomtale, blandt 
andet i forbindelse med 

i forbindelse med netop 

store begivenhed, men 
Danmarks-Samfundet bliver 
i stigende omfang inviteret 
med til ”andre arrange-
menter” i form af nationale 
mærkedage m.v., for eksem-
pel Danmarks Udsendte den 
5. september. Her arbejder 
landsledelsen på en overord-
net strategi. Skal Danmarks-
Samfundet og vores arbejde  
være kendt og anerkendt, er 
det vigtigt, at være synlige. 

Vi vil genskabe eller udvikle 
relationer til nationale min-
desmærker, nationale skrifter 
m.v. , hvor Danmarks-Sam-
fundet tidligere har haft 
stolte traditioner. Et særligt 
område er et stadigt mere 
intenst samarbejde med det 
danske mindretal i Sydsles-
vig, hvor vi for eksempel er 

nyn hedsbrev eftttte
at pleje medlem
sååå de føler, at de
fofofor pengene” og

sig meeere
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Folketinget. 

Lov nr. 142 forslag til lov om indsam-
ling. 

Der er kræfter i gang med at oprettet et 
indsamlingsnævn, der skal forvalte god 
indsamlingskik og forvalte indsamlinger. 
Danmarks-Samfundets 106-årige eksi-
stens kan blive truet med de signaler om 
gebyrer til indsamlingsnævnet, der har 
været luftet.

Landsformanden har kontakt til justitsmini-
steriet. 

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/
L142/index.htm#dok

meget synlige i forbindelse 
med De Danske Årsmøder.

Et særligt og stort arbejds-
område er etablering af 
Nationalt Videncenter 
om Dannebrog, der skal 
cementere opfattelsen af 
Danmarks-Samfundet som 
en uundværlig institution - 
for såvel befolkningen som 
offentlige myndigheder som 

Justitsministeriet, Kulturmi-
nisteriet, Statsministeriet og 
Hoffet. Relationen til  Hoffet 
er udbygget gennem dialog 
over efteråret med Adju-
dantstaben. Det Nationale 
Videncenter er således også 
„et ben mere at stå på” for at 
fastholde Danmarks-Sam-
fundet som en organisation, 
der er af betydning for Dan-
mark og for danskerne.

-
dige aktiviteter som aktivi-
teter under udvikling er at 
udbygge kendskabet til Dan-
nebrog - og til Danmarks-
Samfundet; til Dannebrog, 
fordi det er formålet med 
Danmarks-Samfundet og 
til Danmarks-Samfundet, 
fordi det er nødvendigt for at 
fastholde og få medlemmer, 
offentlige midler og tilskud 
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etablerede Danmarks-
Samfundet en hovedhjem-
meside. Siden har været 

20.000 har årligt besøgt 
siden og søgt oplysninger 
om vores aktiviteter, herun-
der hvorledes man anvender 

Enkelte af vores lokal-
foreninger har ligeledes 
oprettet hjemmesider, her 
nævnes bl.a. Storkøben-
havn, Aarhus, Kolding, Køge 
og Roskilde. Hjemmesiderne 
har været ganske gode, men 
de havde forskellige udse-
ende og www.adressen var 
ikke entydig. Alle betalte for 
eget webhotel og www.navn
I forbindelse med repræsen-
tantskabsmødet i 2013 blev 
emnet drøftet, og det stod 
snart klart, at der var behov 
for at få lavet en ensartet 
skabelon til hjemmeside 
til brug for lokalforeninger. 
Hjemmesiderne skulle ligge 
på samme webhotel og have 
et navn, som kunne sættes 
i umiddelbar forbindelse 
med Danmarks-Samfundets 
hovedhjemmeside. Interes-
sen var meget stor, mere 
end 15 lokalforeninger 

Hjemmeside til brug for 
lokalforeninger
Af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann

ønskede at gøre brug af en 
sådan skabelon.

Det blev derfor besluttet, at 
iværksætte et arbejde med 
dette. 

Udgangspunktet for hjem-
mesider til lokalforeninger 
skulle være, at det skulle 
være nemt at arbejde med, 
og at generelle informationer 
skulle medtages ved hjælp 
af links til DS hovedhjem-
meside. Det var således kun 
lokale informationer, som 
skulle udføres af lokalfor-
eningens egen hjemmesi-
deredaktør. Hjemmesiden 
skulle være enkel og stilren, 
ikke noget blev blafrende 
billeder og lignende.

Det tog meget lang tid, at få 
valgt det helt rigtige webho-
tel og hjemmesideprogram, 
der skulle anvendes. 
Det besluttedes, at Surf-
town fremtidigt skulle være 
hele Danmarks-Samfundets 
webhotel. Surftown stillede 
et ganske udmærket hjem-
mesideprogram, Wordpress, 
gratis til rådighed. Program-
met har adskillige temaer, 
som kan anvendes. Det 
tema, der nu er valgt som 

det bedst egnede, hedder 
Larschild baseret på Cakifo. 

Udkast til hjemmesider har 
været udsendt til alle inte-
resserede lokalforeninger 
og til landsledelsesmedlem-
mer til kommentarer. Der 
kom enkelte gode forslag til 
ændringer, der blev medta-
get i den endelige hjemmesi-
deskabelon. 
Ud over den lille arbejds-
gruppe, der har arbejdet 
med opgaven, var alle andre 
også godt tilfredse med 
hjemmesideskabelonen.
Et eksempel på en sådan 
lokal hjemmeside kan ses på 
www.danmarkssamfundet.
dk/roskilde. Alle lokalforenin-
ger vil blive oprettet lig med 
Roskildes. Blot med eget by 
eller områdenavn.

Da arbejdet med hjemme-
siden har skullet laves ved 
hjælp af gratis og frivillig 
arbejdskraft, har det des-
værre taget lidt lang tid. 

I nær fremtid vil alle de lokal-
foreninger, der ønsker egen 
hjemmeside, blive oprettet, 
således at lokale informatio-
ner kan blive kommunikeret 
ud til alle vores medlemmer.
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Ny bog fra Danmarks-Samfundet
Håndbog for fanebærere
Samfundet

Der er gennem årene 
opstået et behov for udgi-
velse af en ny publikation 
omkring brug af Dannebrog.
 
Håndbogen beskriver, 
hvordan en dannebrogsfane 
bør benyttes og håndteres i 
forbindelse med ceremoniel 
samt hvordan den bør opbe-
vares og passes.
 

-
eningskultur, praksis og 
kutyme betyder, at håndbo-
gens generelle beskrivelser 
og korrekt optræden med 
dannebrogsfanen kan være 
forskellig fra lokal praksis.
 
Håndbogen tilgodeser en 
sikker og korrekt anvendelse 
af dannebrogsfanen.
 
Dannebrog

er et nationalt kendings- og 
samlingsmærke og det ældst 

i alle lande et almindeligt 

respekteres som symbol 
på vedkommende nation. 
Den respekt, der skal vises 

som gennem tiden har 

vundet hævd, er ydre tegn 
på national samhørighed.
 
Dannebrog er et symbol. 

til vores følelser. Når fanen 
anvendes ved forskellige 
lejligheder, er det også for 
at udtrykke netop det, der 
binder os sammen.
 

Men en fane er også et 
historisk virkemiddel. Dan-
nebrogsfanen knytter os 
til generationerne før os. 
Det var dengang, hvor 
danskerne samledes om 
de samme idéer og under 
det samme symbol som 
nu. Ved at vise respekt for 
Dannebrog, viser vi samtidig 
respekt for vores idealer.
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Brug af faner og lignende 
kan faktisk spores 5000 år 
tilbage i tiden. Nogle faner 
havde form som et dyrebil-
lede, nogle var blot en vind-
pose på en stang. Romerne 
brugte ofte en ørn som 
deres foretrukne felttegn. 
Disse felttegn blev også 
anvendt ved store parader 
og i spektakulære triumf-
tog, hvor erobrede felttegn 
blev fremvist og hyldet som 
krigsbytte.
 
Med islams forbud mod at 
afbilde alt levende førte det 
naturligt til brug af faner med 
mere abstrakte mønstre. 
Allerede i korstogenes tid var 

farver. Rød blev de osman-
niske tyrkers farve. Når den 
tysk-romerske kejser drog 
på korstog satte han et hvidt 
kors i sin røde fane.
 
Faner i foreninger

organisationer kan have 
forskellig praksis for anven-
delse af dannebrogsfanen. 
Danmarks Marineforening 
anvender ikke en fane, men 

kan i toppen være forsynet 
med en bådshage eller en 
træknop. Danmarks Mari-

på samme måde som en 
almindelig fane.
 
Mange idrætsforeninger 
og idrætsorganisationer 
har gennem årene udviklet 

deres egne sædvaner for 
hvordan en dannebrogsfane 
skal anvendes ved stævner 
og arrangementer.
 
Eksempelvis kan idrætsfor-
eningerne hilse med fanen 
på en anden måde, og 
benytte andre håndgreb, når 
fanen skal løftes.
 
Fanebefalingen
„Jeg betror dig denne fane, 
fordi jeg ved, at du er en 
ærlig og modig mand. Du 
skal føre den, som det 
sømmer sig en trofast kriger. 
Du skal værge den, som 
en danemand værger sin 

ægtehustru. Under march 
og på vagt, under storm 
og strid skal du stå som et 
mønster for tapre soldater. 
Ingensinde må du vige, 
aldrig må du give anledning 
til, at hæren bliver modløs 

en fjende afhugger din højre 
hånd, skal du gribe fanen 
med din venstre. Mister 
du begge hænder, skal du 
slå tænderne i fanen. Du 
skal værge den så længe 
du lever og ånder. Må du 
opgive kampen – det Gud 
forbyde – skal du vikle dig i 
fanen og dø”.
 

Fakta om Håndbog for fanebærere
1. udgave 2013

Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 
20, 2605 Brøndby.
Bogen kan downloades på www.danmarks-samfundet.dk 
og/eller bestilles på ds@danmarks-samfundet.dk.
 

Samfundet.

Tegningerne er lavet af Irene Carlsen.
Bogen er trykt hos SvendborgTryk.

Dannebrog i anledning af HM Dronningens besøg i 
Næstved 4. september 2012.



uddannelse af fanebærere 
og fanevagter har Lands-
ledelsen udarbejdet en 
instruktionsbog for instruk-

på Danmarks-Samfundets 
hjemmeside.

Som et af de første kurser 
efter den nye bog afholdt 
Kjeld Bøjlesen og Erik 

Sydslesvig for 6 kommende 
instruktører. Kursets teoreti-
ske del blev afholdt i Sydsle-

i byen Slesvig, Slesvighus, 
og den praktiske del på A. 
P. Møllerskolen i Slesvig, 

deres færdigheder i at styre 

Fanebærerkursus i Sydslesvig

fanen både inde og udenfor 
i blæsevejr. Kurset der blev 
overværet af vores lokale 

-

trich, Gaby Böttinger,  Dansk 
Generalsekretariat, og Lars 

-
lent, vil medvirker fremover 
med kontakt.

Hovedbanegården er et 
travlt og centralt knudepunkt 
hvor mange passerer. Kom 
man forbi i december ville 
man bemærke de mange 

Hovedbanegården 
København

En funktionær på stedet 

anledning af julemåneden. 
En god tradition med de 40 



9

Det er nogle år siden, at 
distrikterne Sct. Jørgen 
og Mørvig gik sammen og 
dermed blev til det største 

sidste sammenlægning og 
distrikternes tidligere sam-
menlægninger, kunne man 
konstatere, at man havde en 
gammel, ikke repræsentativ, 
distriktsfane.

Vi søgte derfor Danmarks- 
Samfundet om en ny fane-
dug til den eksisterende 
fane.

Fane til Sct. Jørgen/Mørvig distrikt 
i Flensborg

Årsmøderne nærmede sig, 
og vi modtog den glædelige 
meddelse, at vi, til vores 
årsmødearrangement fredag 
den 7. juni 2013, ville få 
overdraget en helt ny fane. 
Årsmødet dannede en festlig 
ramme om denne begiven-
hed. Danmarks-Samfundets 
formand, Preben Petersen, 
overdrog fanen til distrik-
tet, nationalsangen blev 
sunget og fanen blev indviet 
ved at de berømte tre søm 
blev slået i fanestangen af 

Preben Petersen, Manfred 
Kühl, fhv. distrikstformand, 
og Lars Nielsen, distriktets 
nuværende formand.

Nu vajer Danebrog til alle 

sted i distriktet. I den nær-
meste fremtid vil fanen få 

glæder vi os til.

Endnu engang mange tak til 
Danmarks-Samfundet.
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Torsdag den 27. juni 2013 
var en festdag på ”Kristians-

Plejecentret nemlig et nyt 
-

det.

På ”Kristianslyst” er de 

Dannebrog går til tops ved 
enhver given lejlighed - og 
det glæder altid beboerne. 
Men med den stride blæst, 
som er fremherskende i 
Danmarks nordvestlige 

simpelthen op, hvilket også 
tydeligt sås på det - nyde-

på denne dag.

Lise Pedersen fra 
Danmarks-Samfundets 
Aalborg Kreds havde taget 
turen til Thisted og var invi-
teret til at deltage  i bebo-
ernes middag, der i dagens 
anledning bestod af dejlig 
grydestegt kylling med nye 

bordene også var pyntede 

Plejecentrets leder, Inge Kar-
stensen, bød velkommen, og 

Festdag på Plejecentret
om Danmarks-Samfundet 
og også - på opfordring - om 
Dannebrogs historie, hvor-

overrakt til én af beboerne, 
Else Nielsen, der blev meget 
glad og rørt - og fortalte, at 

hun også havde været med 
både sidste og forrige gang, 

En meget god og hyggelig 
oplevelse i Thisted.
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Den 23. juni, Sankt Hans 
aften, overrakte næstfor-
manden i Landsledelsen 

danske kirke i Berlin. 

Sognepræst Iben Vinther 
Nordestgaard havde ansøgt 

var meget slidt og affarvet.

Det blev besluttet, at over-

i forbindelse med kirkens 
Sankt Hans arrangement, 
hvor mange fra den danske 
menighed i Berlin ville være 
til stede. Kirken, der ligger 
i et dejligt grønt kvarter i 
Berlin, var da også godt fuld 
til gudstjenesten klokken 
17.30. 

Berlin

Efter gudstjenesten var der 
spisning i haven bag kirken 
med grillmad og under-
holdning. Da det var ved at 
blive mørkt gik alle om foran 
kirken, hvor der var lagt an til 
et lille Sankt Hansbål. Inden 
det blev tændt og ”Vi elsker 

vort land” blev afsunget, 
-

med en lille tale til forman-
den for menighedsrådet, 
hvori han udtrykte håbet om, 

glæde for hele menigheden.

Et af de privilegier Køben-

på rådhuset. Det blev givet 
til byens borgere for at have 
sluttet op om kongen og 
reddet landet i 1659, under 
svenskernes storm på byen.
Kigger man indenfor i 
rådhushallen er der her 
udsmykket med Dannebrog 
hallen rundt, som giver en 
egen stemning i det unikke 
rum.

Københavns Rådhus
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Helsingør/Gribskov
Lokalforeningen for Hel-

formand i 2013. Efter 15 
år som formand videregav 
Mogens Peulicke fanen til 
Tim Hvolgaard, der med 
lidt sommerfugle i maven 
overtog formandsposten. 
Der var tak til Mogens Peu-
licke for et stort, mangeårigt 
arbejde i foreningen, og til 
lokalforeningen og medlem-
merne for deres opbakning 
og engagement. Valde-
marsdag var igen præget 
af stor tilslutning med faner, 
Helsingør Pigegarde og 
på Kronborg, Musikkorps 
Nordsjælland. Ved afvikling 
af byens kulturnat havde 
lokalforeningen et informa-
tionstelt opstillet på torvet. 
Her uddeltes materiale til 
mange, men man måtte 
forklare sig ”at man hverken 
var nationalist eller politisk”. 
Blot danskere som værner 
om, og som er glade for 
vores Dannebrog!

Støt Danmarks-Samfundet 
- bliv medlem

www.danmarks-samfundet.dk
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Dannebrog og fællesskab.  
Beboerne på en af Hassel-
havens sideveje i Alberts-
lund, har hver især en liste 
over mærkedage for side-

kan blive hejst til fælles 
glæde. 

Det er indtrykket, at det giver 
et særligt sammenhold.

Billedet er fra en december-

med.

Fællesskab

Mogens Danielsen, Aalborg, 
beretter om sit besøg hos 

Gruppe, Hjørring, der skulle 
have en fane.

Arrangementet foregik i Bag-
terp Plantage, hvor gruppen 
har sin spejderhytte. Udover 
de mange spejdere, deltog 
mange pårørende. Dagen, d. 
29. august, var indledningen 
på det nye spejderår og en 

indvielse af den ny fane. 

Et par kvikke juniorspejdere 
hjalp ved faneindvielsen og 
et par mælkekasser indgik 

rørte jorden. 

Kvikke spejdere

De fremmødte blev ori-
enteret om Dannebrog, 

traditioner og om Danmarks-
Samfundet.



14

Den store og meget brugte 

brug for en ny fane. Ved 
årsmødeaftenen lørdag 

landsformand for Danmarks-
Samfundet, Preben Peter-
sen, den nye fane til huset, 
og slog også det første 
søm i for Dronningen. Det 
andet søm med de tre slag 

-

formand Mogens Lykketoft, 
medens generalsekretær 
Jens A. Christiansen slog 

-

kunne lederen af den korte 

Flensborg

Preben K. Mogensen, natur-
ligvis ikke lade være med 

at påtale bagefter. Men det 
fjerde slag var for taknem-
meligheden!

Hæder
Landsformanden, Preben 
Petersen, tildelte Chr. Anker-
stjerne Rønneberg, Køben-
havn, Lonnie Cedermann, 
landskontoret, og Christian 
Rasmussen, Haderslev, for-
eningens guldnål for deres 
engagement og virke.



Danmarks-Samfundet deltog 
igen ved DGI´s landstævne 
med en stand opstillet i 
stævnets „Inspirationstelt”, 
godt støttet af DGI. 

Standen indeholdt vores 4 
fanestørrelser og alt relevant 
informationsmateriale, ikke 
at forglemme dannebrog-
bolcher. Med K. Bøjlesen, 
Hedensted, som ankermand, 
blev det til 4 travle dage for 
de af vores medlemmer fra, 
Hedensted, Vejle, Kolding 
og Esbjerg,  der bemandede 
standen.

Der blev vejledt med hensyn 
til fanestørrelser, besvaret 
masser af relevante spørgs-
mål, præsentation af nye 

-
salg. 

DGI landsstævne 
i Esbjerg juni 2013

Man følte sig rigtig velkom-
men og ved åbningsindmar-
chen med faner i front, brød 
nogle af deltagerne ud af 
indmarchen og der vankede 

knus til DS-repræsentan-
terne, med tak for deres 
faner. Som vores folk sagde, 

øjne”.
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Hurra
Man behøver ikke at være 
ret stor for at være glad for 

-
dende på mors skuldre, 
iklædt fuld galla, klar til 
lykønske Majestæten med 
fødselsdagen.



Danmarks-Samfundet har 
en brugsbog om Dannebrog. 
Håndbogen Sådan bruges 
Dannebrog
og faneregler samt kutymer 
for, hvordan Dannebrog 
benyttes. Bogen fortæller om 
nationalsymbolets betydning 
og beskriver korrekt brug af 

mange oplysninger, informa-
tioner, beskrivelser og for-
klaringer, så man med større 
sikkerhed kan anvende 
Dannebrog helt rigtigt.

Danmarks-Samfundet har 
i 2013 etableret Nationalt 
videncenter om Dannebrog. 
Der har været behov for at 
Danmarks-Samfundet mere 
professionelt kunne infor-
mere og skabe korrekt viden 
om Dannebrog.

2013 var et godt år
Videncenteret har i 2013 

spørgsmål om, hvordan 
Dannebrog skal anvendes. 
Både organisationer, for-
eninge og offentlige institu-
tioner har været gode til at 
stille spørgsmål. I 2013 har 
videncenteret været koordi-
nator for udarbejdelsen af 
det faglige indhold i Dan-
marks-Samfundets Håndbog 
for fanebærere. Videncente-
ret har i 2013 blandt andet 

Hvordan bruges Dannebrog?

etableret et godt samarbejde 
med kongehusets adjudant-
stab om brug af Dannebrog 
i forbindelse med kongelige 
besøg.

Nationalt Videncenter om 
Dannebrog
Videncenteret skal fremme 
forståelsen af at Dannebrogs 

-

kulturarv har betydning for 
samfundsudvikling, hver-
dagsliv og værdigrundlag. 
Videncenteret arbejder ud 
fra det mål at kunne styrke 
alle, der måtte ønske det, 
en viden om og forståelse af 
Dannebrog.

Danmark har ikke nogen 

samlet bekendtgørelse som 
fastlægger brugen af Dan-
nebrog eller anvendelse af 
nationalsymbolet. Reglerne 

derimod spredt i en række 
forskellige forskrifter. Der 

retningslinjer, som det er 
velanset at følge. Herudover 

der som altovervejende 
hovedregel er forbeholdt 

statslige myndigheder. 

dage med en særlig natio-
nal betydning. Herudover 
vil f.eks. dage med vigtige 
statsbesøg fra udlandet eller 
særlige mærkedage i konge-

De få regler og bestemmel-
ser om brug af Dannebrog 
fremgår af Justitsministeriet 
hjemmeside www.jm.dk.

Hvad har vi eksempelvis 
svaret i 2013?
I 2013 har Nationalt viden-
center om Dannebrog under 
Danmarks-Samfundet givet 
svar på en række spørgsmål 
om brug af Dannebrog.

når hunden er død? Ja det 
må man godt, men vi anbe-

stang fordi en hund er afgået 
ved døden anses ikke for 
at være passende og etisk 

-

i sådanne mærkelige tilfælde 
anses for at være et brud 

en misforståelse af brug af 
Dannebrog.

-
ning om natten er tilladt, hvis 
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Copenhagen Pride 2013? 
Ja, det må de godt. Regn-

Universitet er - efter univer-
-

sieret selvejende institution 
inden for den offentlige 
forvaltning. Det betyder at 

som en offentlig myndig-
hed eksempelvis politi eller 
forsvar. Det er universitets 
bestyrelse der bestemmer 

undtagen de dage hvor der 

bygninger.

Hvad gør præsten ved 
jordpåkastelsen, når kisten 
er dækket af Dannebrog? 

hvor der skal placeres ind-
viet jord.

Alle der har behov for at få 
besvaret spørgsmål om Dan-
nebrog er meget velkommen 
til at rette henvendelse til 
Nationalt videncenter om 
Dannebrog gennem Lands-
kontoret.

Bogen Sådan bruges Dan-
nebrog og Håndbog for 
fanebærere
De er tilgængelige på 
Danmarks-Samfundets 
hjemmeside www.danmarks-
samfundet.dk

– bedst  i  længden
GT Glasfiber A/S 

Nøragervej 1 • 6682 Hovborg 
Tlf. 75 39 60 99 • Fax 75 39 60 59

www.danomast.dk

-
stangen eller som projektør i 
umiddelbar nærhed, således 

Anden belysning, herun-
der gadebelysning, er ikke 
tilstrækkelig belysning. Stan-
dere skal ikke være belyst.

offentligt? Nej. Når et danne-

så længe, at det ikke mere 
er præsentabelt, skal det 
tilintetgøres. Et udtjent dan-

- enten på et privat bål eller 
gennem en affaldshåndte-
ring, der sendes til forbræn-
ding. Grunden til at det ikke 
må brændes offentligt skyl-
des, at der i Straffelovens 
§ 194 af 24. oktober 2012 
står: Den, der borttager, 
ødelægger eller beskadiger 
offentlige mindesmærker 
eller genstande, som er 
bestemte til almindelig nytte 
eller pryd, hører til offentlige 
samlinger eller er særlig 
fredlyste, straffes med bøde 
eller fængsel indtil 3 år.

Og det gælder også Dan-
nebrog.

Må Københavns Univer-



-
ternitas under Den Danske 

fane af Danmarks-Samfun-
det.

Danmarks-Samfundet var 
repræsenteret ved lokal-
formand Kjeld Bøjlesen, 
Hedensted, samt Henrik 
Mortensen og Christian 
Andersen, henholdsvis 
formand og næstformand 
for den nyoprettede lokalfor-

Kjeld Bøjlesen ønskede 
logen en rigtig god fremtid 
med fanen i centrum for 
logens gøremål. Herefter 
overrakte han fanen til 
ordførende mester Søren 
Peder Jensen, der overdrog 

Fredericia
fanen til fanebærer Steen 
Samuelsen, der assisteret af 
fanevagt Brian Kofoed rul-
lede fanen ud.

ved at Kjeld Bøjlesen slog 
det første søm i for Hendes 
Majestæt Dronningen. 

Tidligere ordførende mester 
Mogens Tversted slog det 
andet søm i med ordene: 
”Jeg gør det med ønsket om, 

må være værdige til at bære 
denne fane, og værne om 
vort fædreland”.
Det tredje søm for Sankt 
Johanneslogen blev slået 
i af tidligere ordførende 
mester Jørgen Levin: ” Må 
den stolthed, respekt og 
trofasthed, som altid har 

også forsat omkranse vor 
gamle Sankt Johannesloge 

-
tet ved at der blev sunget ”I 
Danmark er jeg født”, hvor-
efter fanen blev placeret i en 
fastmonteret fanefod, hvor 
den vil stå under alle logens 
møder.

Ved afslutningen af det 
efterfølgende brodermåltid, 
takkede logens taler på ord-
førende mesters og brødre-
nes vegne for den nye fane.

Logens fane vil herudover 
blive anvendt ved brødres 
begravelse/bisættelse, samt 
ved mærkedage som Valde-
marsdag og 6. juli-festlighe-
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Årsmødet blev afholdt på en 

Idrættens Hus, Brøndby.

Traditionen tro var der 
faneindmarch og fællessan-
gen ”I Danmark er jeg født”. 
Preben Petersen bød vel-
kommen til årsmødet, hans 
første som landsformand. 
Der var et halvt hundrede 
deltagere,  lokalformænd, og 
repræsentanter, gæster fra 

-
gen, marine-og soldaterfor-
eningerne og Sydslesvigs 

HKH Prins Joachim blev 

Repræsentansskabsmøde 2014

oplæst,  en hilsen som  Prin-
sen havde takket for.

Uffe Lundgaard, Køge, 
valgtes til mødets dirigent. 

punkter som: lokalafd., kom-
munikation, presse, relation 
til nationale mindesmærker, 
Sydslesvig, fanebærer-
kurser, Videncenteret for 
Dannebrog, kontakten til 
ministerier og hoffet,  blev 
godkendt ligesom kassere-
rens reviderede regnskab. 

fra Ålborg om, at man i en 2 
års periode vil man afprøve 
en honorering overfor for-
eninger, der udfører salg af 

-
det. Endvidere undersøge 
muligheden for brug/salg af 

blev vedtaget. 

Rasmussen, Bornholm, 
Søren Cruys-Bagger, 
København, og  Daniel 
Bjærge,  Kolding,  på valg 
-  alle blev genvalgt. Som 
suppleanter blev genvalgt 
Kjeld Bøjlesen, Hedensted 
og Martin Helbo Nielsen, 
Roskilde.

Næste repræsentantskabs-
møde afholdes den 7. marts 
2015 vest for Storbælt.

Eftermiddagen blev brugt til 
orientering om det Nationale 
Videncenter for Dannebrog, 
de standardiserede hjemme-
sider og deres nemme brug, 
det nye fanebærerkursus og 
tilhørende materiale i form 
af håndbog for fanebærer-
kursus, powerpointshow og 
instruktørbog. Gæster og 
repræsentanter brugte også 
lejligheden til, at forsyne 

materiale Danmarks-Sam-
fundet har fået produceret.

-
sen, 



Med assistance af lokal-
formand Kjeld Bøjlesen og 
foretningsfører Gunnar Bak 
Cedermann, blev der den 
26. september oprettet en 
lokalforening i Herning kom-
mune.

Efter lang behandlingstid i et 
pengeinstitut er vor økono-
miske base her i begyndel-
sen af det nye år etableret 

på Danmarks-Samfundets 
hjemmeside.

Ny lokalforening i Herning
Lokalforeningen mangler 
forsat at optræde med egen 
hjemmeside.

Lokalforeningen overrakte  
den 15. november en fane til 
Politihjemmeværnskompagni 

den 3. januar i år.

Lokalforeningen vil bruge det 
nye år til at positionere sig 
og tage ved lære at andre 
lokalforeninger.

20

Vores største styrke,

er alt det som vi ikke kan!
Da vi er en del af Fynske Medier, kan vi som din sparringspartner nemlig 

også hjælpe dig med alt det, der ikke har noget med tryk at gøre. 

Lige fra udvikling af en kreativ kampagne - over annoncer, radio- og  

tv-spots - til app’s til smartphones og tablets. Så måske skal din næste  

tryksag også ligge på en iPad og indeholde lyd og levende billeder? 

Vi gi’r dig i hvert fald muligheden, hvis du lader SvendborgTryk hjælpe dig 

med alle former for markedsføring!



Dannebrog på vej til  
invasionsmuseum for D-Dagen
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Danmarks-Samfundet ved 
Landsnæstformanden, Erik 

den 26.februar 2014 på 
Besættelsesmuseet, Århus, 
en fane til projektmedarbej-
der Jakob Kjærsgaard. 

en ny særudstilling i  Utah 
Beach Museum i Sainte-

Marie-du-Monte, der 

indsats på D-dagen. Jakob 
Kjærsgaard har stået for 
hele opbygningen af sær-
udstillingen. Det vides at 6 
danske krigssejlere ligesom 
H.M. Dronningen, deltager 
i markeringen af 70-året for 
invasionen i Normandiet.

Læst i tidskriftet ”Mod-
standskampen 1940-45”: 
Doneringen fra Danmarks-
Samfundet af en fane til 
Utah Beach Museet er 
endnu et punkt i den aner-
kendelse af danske søfolks 
indsats under invasionen.

Ryttermarken 17 a · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 01 05 · www.svendborgtryk.dk

 Vi har haft tryk på i 150 år 
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og se vores film



Indtægter

Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne 302.000
Donationer  16.335

Renteindtægter  146
Øvrige indtægter      0
Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds
60-års fødselsdagsfond 50.000
 kr.          956.325
Udgifter

Administration  165.954
Kontorhold  143.125

Revision  17.250

                   920.746
Årets resultat   kr. 35.579

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisations aktiver, 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med god 
regnskabsskik samt „bekendtgørelse om økonomisk og administrative forhold for modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet”.

KPMG C. Jespersern
Peter Gath
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2013
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013

Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf. 43 26 20 96
www.danmarks-samfundet.dk, email: ds@danmarks-samfundet.dk

Redaktion: Ib Ketler og Charlotte Dølby
Annoncering: Gunnar Bak Cedermann

Oplag: 4.500 stk.
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Regentparret havde den 
glæde at besøge Vording-
borg den 5. september 2013 
med ankomst ombord på 
Dannebrog til Sydhavnen 
kl. 10.00. Traditionen tro 
blev der ved Dannebrogs 
ankomst opstillet en fane-
borg på kajen. 

3 afsnit bestående af de 
militære enheder og Sol-
daterforeningerne samt det 
frivillige foreningsarbejde.
Danmarks-Samfundet havde 
fået til opgave at forestå 
opstillingen af faneborgen 
for foreningerne med repræ-
sentanter fra et bredt udsnit 
af Vordingborg Kommunes 

Vordingborg og Klintholm

Den 6 septemer gen-
nemførte Regentparret 
et ø-besøg på Møn, og 
her skulle der også opstil-
les en faneborg på kajen 
i Klintholm Havn. Planen 
var, at Kongeskibet skulle 
ankomme til Klintholm Havn, 
men på grund af for megen 
blæst kunne chaluppen ikke 
klare de høje bølger, hvorfor 
skibet måtte sejle til Bogø, 
hvorfra regentparret blev 
transporteret i kronebil til 
Klintholm Havn, hvor den 
planlagte velkomst kunne 

Klintholm Havn var uden de 
militære enheder.
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