
 

 

 

Beretning 2020 

 

Dette er den 15. ordinære generalforsamling i Danmarks-Samfundet Lokalforening for Køge & Omegn 

 

Beretningsåret 2019-2020 har været t godt år – præget af 800 året for Dannebrog. Vi har været godt i 

medierne i jubilæumsåret, så flere er blevet bekendt med Danmarks-Samfundets arbejde omkring vort 

flag. 

Vi har haft 4 bestyrelsesmøder.  

4. Maj arrangement 

Vi deltog med fane i Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegns 4. maj arrangement for Danmarks 

befrielse.  

Foreningernes Dag. 

Vi deltog i Foreningernes Dag på Køge Torv den 25. maj. Vi havde en god plads til vores pavillion – 

ud for scene med musik og anden optræden med Bendt som konferencier. Der var optakt til 

folketingsvalget med deltagelse af samtlige opstillede partiet i modsat ende af Torvet. Så der kunne 

godt have været flere ved Foreningernes Dag. Men vi fik solgt en del flag. 

H:M. Dronning Margrethes besøg 

Til H.M. Dronning Margrethes officielle besøg i Køge den 28.maj gav vi oplysning til 

borgmesterkontoret om adresser til foreninger med faner i Køge kommune. Der var opstillet ca. 30 

faner på Køge Havn ved anløbet af Kongeskibet, hvor Livgardens Musikkorps var opstillet og indledte 

med Kongesangen. Bent Lundsbjeg og Steen Wibling tog opstilling med vores fane. 

Protektors 50 års fødselsdag. 

Den 7. juni deltog Uffe Lundgaard i Prins Joachims 50 års fødselsdag ved en reception i Kgl. 

Skydeselskabs Lokaler og Bellevue teater i Charlottenlund. 

800 års Jubilæumsarrangementet. 

Om eftermiddagen den 14. juni begyndte jubilæumsarrangementet med at Greve Pigegardes 

Tamburkorps gik gennem gågaderne flankeret af 2 faner til Køge Torv, hvor Valdemarskoret med ca. 

60 sangere fra kor i Køge kommune sang 4 danske sange under ledelse af Tatiana Kisselova. En god 

optakt i solskin med en god samling af tilhørere. 

Der var forplejning i Sognegården med sandwich og drikkevare til Valdemarskoret og medvirkende i 

kirken. Rie og Bendt havde været hos JK salater i Kødbyen og sandwich blev smurt af Rie, Bente, 

Ingrid og Linda.  

800 års jubilæumsgudstjenesten i Køge kirke den 14. juni, blev afviklet efter planen. Der mødte 48 

faner, som alle fik et fanebånd og en faneplade. 

Gæsterne med Borgmester Marie Stærke og Josephine af Rosenborg fik hver en blomsterbuket og vist 

på plads i kirken med de øvrige gæster. 

Køge byorkester spillede i kirken Prins Jørgens March medens fanerne kom på plads i kirken under 



ledelse af Anders Lund Rasmussen. I år med nogle børnefaner forrest i kirken. 

Bendt Lundsberg bød velkommen og præsenterede programmet for jubilæumsgudstjenesten. Efter 

salmen Det dufter lysegrønt af græs, indledte sognepræst Charlotte Dybdahl Winther sin prædiken med 

klaphat på hovedet og forsang til Vi er røde – vi er hvide. 

Borgmester Marie Stærke holdt en god tale for Dannebrog og Josephine af Rosenborg overrakte faner 

til Greve Pigegarde og Borup Borgerforening og et flag til KFUM spejderne i Gørslev. 

Der var dejlig musik og sang med Thomas Ambt Kofod, Køge Byorkester og Københavns Politi 

Sangkor. 

Vejret holdt til fanerne skulle rulles sammen på Køge Torv, men så indtraf en større regnbyge. 

Ved receptionen i kantinen på Køge Rådhus, hvor Køge Byråd var vært, fik borgmester Marie Stærke 

overrakt Danmarks-Samfundets guldnål. Med et diplom Med tildelingen vil Danmarks-Samfundet udtrykke 

vor dybfølte tak for dit engagement for Danmarks-Samfundet arbejde om Dannebrog og specielt din støtte om 

arrangementet ved 800 året for Dannebrog. 

Politikoret underholdt med Four Jacks Medley og Mills Brothers. 

800 års jubilæumsarrangement i København 

Vi havde samlet 28. faner og kørte i bus fra Ølby Station kl. 1000 til kasernen i Gothersgade, hvor der var 

forplejning, hvorefter der var opstilling i 3 parader, som gik med musik til Rådhuspladsen. Her var en del 

gæster med prins Joachim og prinsesse Marie. Prins Joachim overrakte faner og flag. Der var taler ved 

landsformand Erik Fage-Petersen og statsminister Lars Løkke Rasmussen, musik og sang ved 

Hjemmeværnsorkester Syd og Stiig Rossen. Regnvejr under hele arrangementet. Afsluttende med indbudte i 

Rådhushallen. 

Flagsalg 

Flagsalget kan udtrykkes med et særdeles godt salg. 

KFUM spejderne i Borup, KFUM spejderne i Højelse, KFUM spejderne i Gørslev og FDF i Havdrup deltog i salget 

– de gav et samlet slag på 10114,50 kr. 

De fik efter aftale 25 % af salget og en jubilæumsnål til sælgerne. 

Vort samlede flagsalg er opgjort til 20.743 kr. minus 2.528 25% til spejderne. 

Medlemstal 

143 – det er en stigning på 4 fra sidste år.  Samlet kontingent 18.300 

Samlet indtægt over 35.000 gav 2 stemmeberettiget ved repræsentantskabsmødet. 

Kulturnat i Borup. 

Gik godt med salg af drikkevare – vi skal måske overveje at servere kaffe. 

National flagdag den 5. september 

Vi deltog i paraden med vores fane og det gik godt. Men kun få deltagere. Borgmester Marie Stærke holdt en 

god tale. Traktementet i Marineforeningen blev betalt af Køge kommune. 

Kursus for fanebærere. 

Kurset blev afholdt lørdag den 15. februar med 32 deltagere. Instruktører Willy Harenberg og Anders Lund 

Rasmussen. En god dag med god stemning under kurset. Deltagerne fik hver et diplom for deltagelse i kurset 

for fanebærer. 

Hjemmesiden 

Jens Lynge arbejder med ny hjemmeside og opsætning af billeder og musik fra jubilæumsarrangementet. 

Afslutning: 

Til afslutning vil jeg retten en tak til sponsorerne Pro Patria Kulturfond, Nordea Kulturfond og Wika, 

Gymnasievej og til Køge kommune for god støtte. 

Tak til Køge Kirke med sognepræst Charlotte Dybdahl Winther for godt samarbejde og tak til 

foreninger for god deltagelse ved Flagfestgudstjeneste og flagsalg. 

Tak til webmaster Jens Lynge arbejdet med vores hjemmeside og tak til lokale aviser for en god 



dækning af Valdemarsdag og optagelse af det skriftligt materiale, som vi fremsender og ønsker bragt i 

avisen. 

Tak til øvrige, som har gjort en indsats til arrangementerne ved flagfest og flagsalg på Valdemarsdag. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


