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Formandens klumme 

Erik Fage-Pedersen, landsformand. 

 

Kære medlemmer 

 
 
Siden sidste Nyhedsbrev er der sket er ændring i  
landsledelsen. Den hidtidige landsformand,  
Preben Petersen, måtte i maj måned på et  
møde i landsledelsen trække sig tilbage på grund af  

for stort arbejdspres. Næstformand, Erik Fage-Pedersen har derfor overtaget 
som fungerende formand, kasserer Finn Rasmussen bliver herefter også 
næstformand og 1. suppleant Kjeld Bøjlesen rykker ind i landsledelsen som 
fuldgyldigt medlem. 
 
Som det fremgår senere i Nyhedsbrevet har Danmarks-Samfundet deltaget i 
arrangementet den 18. april på Dybbøl banke i anledning af 150 året for 

slaget ved Dybbøl og i de traditionsrige Årsmøderne i Sydslesvig. Arbejdet i 
grænselandet er en af vore vigtige opgaver, som falder fint i tråd med 

Danmarks-Samfundets formål, nemlig på baggrund af dansk kulturtradition 
at udbrede kendskabet til og brugen af Dannebrog, som et nationalt symbol 
for dansk kultur, fællesskab og identitet. Der er vel ikke mange, der er mere 
opmærksomme på flagets betydning for kulturen, fællesskabet og identiteten 

end netop de dansksindede sønderjyder.  
 
Valdemarsdag nærmer sig, og vi ser frem til en god dag med mange 
arrangementer ude omkring i landet. Lokalforeningerne lægger et stort 
arbejde i at gøre dagen festlig og værdig, som flagets fødselsdag naturligvis 
skal være. I en tid hvor verden bliver mere og mere internationaliseret, er 
det vigtigt at bevare vort flags anvendelse som en folkelig og national 

begivenhed og en særlig kulturbærer. Dannebrog er folkets flag og en 
hjørnesten i den danske kulturarv.  
Vi håber derfor, at mange af vore medlemmer vil støtte op bag dette arbejde 
ved at deltage i flagfesterne. Vi skal i år uddele ca. 75 faner og 100 flag, og 

kan glæde os over, at vi igen kan honorere alle indsendte ansøgninger. Det 
er kun muligt på grund af den støtte vi modtager fra vore medlemmer og for 
salget af de små Valdemarsflag. Vi er meget taknemmelige for Jeres hjælp 

og støtte.  
 
Vi har i år ikke medsendt et ark flag sammen med kontingentindkrævningen, 
men alle er velkomne til at kontakte deres lokalforening, såfremt de gerne vil 
hjælpe til med at sælge Valdemarsflag, er vi naturligvis klar til at sende et 
eller flere ark, alt efter hvor mange flag, I tror, I kan sælge eller selv bruge. 

Landsledelsen ønsker alle en god sommer. 

 

 

Nye hjemmesider er nu 
færdige. 
Af/Gunnar Bak Cedermann 
 

En lille gruppe frivillige har nu i 

ca. 1 år arbejdet med at få 
færdiggjort en ny hjemmeside 

til landsforeningen, og en 
hjemmesideskabelon til brug 
for vores lokalforeninger.  
 
Resultatet af landsforeningens 

nye hjemmeside, kan ses på: 
www.danmarkssamfundet.dk  
Den nye hjemmeside er stort 
set færdig, og er allerede nu 
lagt ud på nettet.  
 

I en periode sammen med den 
gamle danmarks-samfundet.dk. 
Denne vil blive nedlagt senere i 
år. Efter nedlæggelse af den 

gamle hjemmeside, kan den 
nye også nedtages på den 
gamle adresse: danmarks-

samfundet.dk 
 
Der er ind til videre lavet 19  
skabeloner til lokale  
hjemmesider fx 
danmarkssamfundet.dk/aalborg  
 

Skabelonerne mangler dog stadig  
at få indlagt lokal tekst og  
billeder.  
Der arbejdes for tiden med at få 
færdiggjort kursusplan og  

nødvendige 

undervisningsmaterialer, således der 
i september kan afholdes små 
kurser. Indtil videre er  
der planlagt et til to i Jylland og  
et på Sjælland. Det forventes,  
at kurserne vil have en varighed  
på ca. 4-5 timer.  

 
Kurserne er for lokale web-
redaktører. Tid og sted for  
kursernes afholdelse, vil blive  
oplyst i august måned. 
Alle er selvfølgelig velkomne til 

at kommentere begge de nye 

hjemmesider.  
Evt. kommentarer sendes til 
landskontoret på mail: 
ds@danmarks-samfundet.dk  

 

 

 

 

http://www.danmarkssamfundet.dk/aalborg
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Landsledelsen: 
 

 
Formand Erik Fage-Pedersen 
 
Næstformand/kasserer: Finn 
Rasmussen 
 

Sekretær: Daniel K. Bjærge 
 
Medlem: Birte Johansen 
 
Medlem: Kjeld Bøjlesen 
 
Medlem: Søren Cruys-Bagger 

 

DS ved De danske Årsmøder i Sydslesvig 
ved landsledelsesmedlem Søren Cruys-Bagger 

 
I år afholdt det danske mindretal i Sydslesvig deres store arrangement den 
23. til 25. maj. Det kaldes De danske årsmøder i Sydslesvig. Sydslesvigsk 

Forening, som er mindretallets største kulturelle forening, står for 
årsmøderne. 
  
Der var lokalmøder i de fleste af foreningens distrikter som dækker hele 
Sydslesvig. De fandt sted fredag aften, lørdag eftermiddag eller aften. Her 
deltog vi med udlevering af en fane, et flag samt taler og DS-hilsner. 
Lokalmøderne danner optakt til friluftsmøderne om søndagen. Der blev i år 

afholdt tre store møder om eftermiddagen i Flensborg, i Slesvig og i Husum.  
  
De første årsmøder i Sydslesvig fandt sted i 1921 og lige siden har de været 
bygget op om optog og møder med taler og hilsner. Der har i alle årene 

været en omfattende brug af Dannebrog både i form af faner og flag. DS har 
gennem rigtig mange år deltaget i disse årsmøder. 

  
Adgang til de mange lokale årsmøder og til de store friluftsarrangementer, 
sker ved brug af det lille Dannebrogsflag med påtrykt årstal. Det bæres som 
udtryk for at man er aktiv deltager i årsmødet. Disse små Valdemars flag 
leveres af Danmarks-Samfundet. 
  
Igen i år deltog DS med et meget stort antal hjælpere. Vi gjorde de tre 

friluftsmøder rigtigt festlige med udstillingstelte, DS materialer, Dannebrog og 
dannebrogsbolsjer. Vi fik en hel del nye medlemmer, og fik talt med mange 
om vort arbejde og formål. Alle hjælpere gjorde en stor og flot indsat som i 
den grad synliggjorde DS. 

 

 

Slaget ved Dybbøl 18. april 1864-2014. 
ved landssekretær Daniel Klestrup Bjærge 

18. april 1864 var en af de blodigste dage i Danmarks historie. Slaget på 

Dybbøl. 
150 år senere var mange tusind mennesker mødt op for at markere dagen 
sammen med Hendes Majestæt Dronningen, Prinsgemalen, Hans Kongelige 
Højhed Prins Joachim, statsministeren, forsvarsministeren, forsvarschefen, 
den tyske ambassadør og mange andre. 

Vejret var blæsende, men tørt, men heldigvis havde mange faner fra de 
omkringliggende gymnastik- og idrætsforeninger, folkedanserforeninger, 
Hjemmeværns- og soldaterforeninger fundet vejen til Kongeskansen ved 

Dybbøl, hvor et af mange af de skæbnesvangre slag stod, den dag for 150 år 
siden.  
Flot så det ud med godt 50 faner stående på nordvest siden af skansen med 
ansigtet vendt mod Dronningens tribune.   

 

 

 

Danmarks-Samfundet 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

 
Forretningsfører 
Gunnar Cedermann 

Telefonnummer 
43 26 20 96 

Fax 
43 26 26 27 

E-mail 

ds@danmarks-samfundet.dk  

Vi er på internettet! 
www.danmarkssamfundet.dk 
 
Redaktør: Daniel K. Bjærge. 
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