NYHEDSBREV

Årgang 8 | Nummer 1

D

a

n

m

a

r

k

s

-

S

a

m

f

u

n

d

e

t

Læs:
Nyt fra formanden
Nyt fra videncentret
Foredrag

Velkommen Formandens klumme
Daniel K. Bjærge | Landskasserer
og nyhedsbrevsredaktør

Erik Fage-Pedersen, landsformand

Du læser lige nu Danmarks-Samfundets nyhedsbrev i et helt nyt
design.

Dagene i 2020 er opbrugte
og vi har taget hul på et nyt
år. Jeg håber at alle kom godt
ind i det nye år, og at hverken
I eller Jeres familier har været
plaget af corona-virussen.
Det var et besynderligt og
på næsten alle områder et
anderledes år, og meget
tyder på, at 2021 i hvert fald
fortsætter i samme spor i
flere måneder endnu.
Restriktionerne
hænger over os
og begrænser
mulighederne for at
komme i gang med
planlægningen og
forberedelserne til de
kommende flagfester.

Det gamle layout var ved at blive
en kende for ensformigt, så det
blev i landsledelsen besluttet at
forsøge at “peppe” nyhedsbrevene
lidt op.
Der er mulighed for, at de kommende nyhedsbreve i løbet af året
vil undergå små forvandlinger, alt efter input fra
nyhedsbrevets læsere. En mindre
forvandling kan fx være en ændring af størrelsen af skrifttypen,
ændring af en farve osv.
Jeg håber, at du vil tage godt i mod
det nye design.
Rigtig god læselyst.

Ifølge Danmarks-Samfundets
vedtægter, skal der afholdes repræsentantskabsmøde
inden udgangen af marts.
Normalt har vi holdt den enten i første eller anden lørdag i
marts. Da det ikke ser ud til at

det bliver muligt med de gældende begrænsninger i antal
personer, der må mødes, har
vi ved et reduceret Landsledelsesmøde besluttet at
udsætte repræsentantskabsmødet til lørdag den 8. maj, idet
vi håber, at restriktionerne til
den tid er reduceret så meget,
at det vil være tilladt at mødes
med de cirka 50 personer,
der plejer at deltage i
mødet. På grund af
udsættelsen blev
det også besluttet at udsætte
udsendelsen
af
Årsskriftet til sidst i
maj, så nyhederne fra
mødet kan komme med.
Så jeg vil bede Jer om at have
forståelse for den sene udsendelse.
Med hensyn til Valdemarsdag
den 15. juni håber vi virkeligt, at det i år må lykkes at
gennemføre de sædvanlige
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Fakta
Vi er pt. ca. 2.350 medlemmer i Danmark og
Sydslesvig, fordelt på
enkeltpersoner,
familiemedlemskaber
og foreninger.

Mobilepay
Alle beløb tæller
- både store og små.

19229
Bank overførsel
Du kan foretage en
bankoverførsel via
Reg.: 2277
Konto: 6449520104

arv & Donation
Ønsker du, at en del
af din arv skal gå til at
støtte Danmarks-Samfundet, skal du oprette
et testatmente.
Du kan også vælge at
donere et beløb til
Danmarks-Samfundet.
Beløb til Danmarks
Samfundet er desværre
ikke godkendt som
fradragsberettigede.
Læs mere på hjemmesiden.

flotte flagfester. Landsledelsen har restriktioner på det pågældende
opfordret lokalforeningerne til alle- tidspunkt. I forlængelse af oplysninrede nu at begynde at planlægge fes- gerne på næste side, vil jeg gerne
terne, da det på grund af de nuværen- benytte lejligheden til at gøre lidt
de restriktioner muligvis vil være reklame for vore to dygtige foremere besværligt og tidkrævende at dragsholdere, historiker og forfatgennemføre planlægningen. I Lands- ter Hans Christian Bjerg og flagkonledelsen er vi meget opsatte på, at få sulent og landsnæstformand Søren
afviklet flotte flagfester i år efter
Cruys-Bagger. Hvis I har brug
et helt års tørke, hvor vi ikke
for en foredragsholder til et
har kunnet sælge Valdemøde, når det nu igen blivmarsflag eller vore andre
er tilladt, kan vi tilbyde inDet har været en ære at
varer. Dette har betydet
teressante foredrag.
stå i spidsen for en så
en stor nedgang i vore gammel og stadig levedygtig
indtægter. Vi er derfor
Hvis vor plan for afholdorganisation
ekstra opsatte på at forbeelse af Repræsentantskabdre salget i år, så vi fortsat kan
smødet den 8. maj holder,
honorere samtlige ansøgninger
bliver denne klumme min sidste.
om faner og flag. Skulle der være
nogen blandt Jer, der gerne vil give en Da jeg i år ikke genopstiller efter 7 år
hånd med, er vi klar til med glæde at på posten som landsformand, og der
sende flag, postkort eller andre varer derfor skal vælges en ny.
ud til Jer til videre salg.
Det har været en ære at stå i spidsen
Ud over flagfesterne er Årsmøderne for en så gammel og stadig levedygtig
i Sydslesvig også et af vore helt organisation. Det har været en spænstore projekter, hvor vi er 12-15 fra dende tid ikke mindst i jubilæumsåret
Landsledelsen og fra enkelte loka- i 2019. Jeg skylder en stor tak til
lforeninger af sted til Sydslesvig for resten af landsledelsen og de mange
at holde taler, uddele faner og flag ude i organisationen, der hvert år
samt deltage i friluftsmøderne med med ildhu og entusiasme har lagt et
vore pavilloner i Egernførde, Flens- kæmpe arbejde i at få gennemført de
borg, Slesvig og enten Husum eller mange store og små arrangementer.
Frederiksstad. Det er nogle travle
dage, men samtidigt en stor oplevelse Jeg vil gerne benytte lejligheden til
at se den store betydning Dannebrog også at takke vore mange medlemmer
har for Mindretallet i Sydslesvig. Vi for Jeres støtte gennem alle årene.
ved allerede nu, at disse arrange- Efterhånden som der sendes færre
menter, hvis de overhovedet kan og færre breve har medlemskab fået
afholdes, vil blive ændret en del, og en større og større betydning for vor
at for eksempel friluftsmøderne for- økonomi.
modentligt vil blive aflyste.
Jeg ønsker alle og ikke mindst DanDanmarks-Samfundet gør alt klar til marks-Samfundet alt godt i de komat afvikle vore egne arrangement- mende tid, og må opbakningen til
er og til at deltage i de mange an- Dannebrog og Danmarks-Samfundet
dre, som vi plejer at være med i. Så leve videre i mange, mange år.
må vi se, hvad der bliver muligt at
gennemføre afhængig af gældende
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Flagspot
Nationalt videncenter om Dannebrog ved centerleder og flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

Denne udgave af DS Nyhedsbrevet indeholder en
række spot på Dannebrog, flag og flagning.
Flagning på officielle flagdage
Ministeriet skriver: ”En stor del af de ansatte i
staten er hjemsendt som følge af covid-19. På den
baggrund fraviges de almindelige retningslinjer for
statslige myndigheders pligt til at flage med Dannebrog på de officielle flagdage frem til udgangen
af februar 2021, så de statslige myndigheder alene
bør flage, i det omfang myndighederne er bemandet med medarbejdere, der kan forestå flagning,
uden at det påvirker varetagelsen af kritiske funktioner.”
Efterlysning. DS medlemsemblem fra 1912.
Beskrivelsen fra dengang.
Emblemet er i Form af en Brystnaal med rundt Hoved
i Emaille af Størrelse som en 10 Øre. Et indre rødt Felt
med det danske Vaaben – Løver og Hjerter – i Guld er
omgivet af en hvis Ring med Danmarks-Samfundet i
gyldne Bogstaver.
Hvis I har et medlemsemblem, bedes I kontakte
Danmarks-Samfundet på telefon 2446 8126 eller
e-mail: ds@danmarks-samfundet.dk

hed om et bestemt emne. Flagdage kan enten være
officielle mærkedage eller uofficielle mærkedage.
Danske flagdage markeres over hele landet ved
altid at flage med Dannebrog. På de officielle flagdage skal statens ejendomme flage med splitflag.
Rigets Flag markerer suverænitet
Rigets Flag markerer Danmarks status som en
selvstændig og suveræn nation. Rigets Flag har
været flaget fra Holmen i næsten 250 år. Flaget
blev første gang hejst den 15. august 1788. Rigets
Flag følger særlige regler for flagning. Flaget hejses
daglig ved solopgang, hvor det normale er kl. 08:00
eller ved solopgang, hvis denne finder sted
efter kl. 08:00.
I stormvejr flages der med stormflag
På dage hvor det blæser kraftigt er det bedst at
tage flaget ned eller slet ikke at hejse det. Men der
kan være situationer hvor der skal flages på en
blæsende dag. Brug derfor et stormflag. Et stormflag er et mindre dannebrogsflag.

Flagkalender 2021
Du kan her hente Danmarks-Samfundets kalender
med alle flagdagene for hele 2021. Den er i størrelsen A5 med et halvår på hver side. Link: https://
www.danmarks-samfundet.dk/blog/2020/11/29/
kalender-for-2021/

Det skal se ordentligt ud
Så er det igen tid til at flage med Dannebrog rigtig
mange gange. Men, når der flages med Dannebrog,
skal de se ordentligt ud. Hejs kun et helt og rent
flag. Dannebrog må ikke være falmet, slidt, flosset,
beskidt eller på anden måde tage sig ’dårligt’, ud
når det er hejst. Overvej om det er tid til at ’webshoppe’ et nyt Dannebrog. Hvornår er den hvide
flagstang sidst blevet vasket?

Flagning på halv eller hel stang?
Hvordan skal der flages? Hvis en person er død,
skal der flages på halv stang. Hvis en person har
fødselsdag, flages på hel stang. Hvis det sker på
samme dag, går flagning på halv stang forud for
flagning på hel stang.

Dannebrogsfaner der skal kasseres
Gamle og slidte Dannebrogsfaner kan genbruges.
Hvis fanen ikke mere kan anvendes fordi foreningen eller organisationen er lukket, kan fanen genbruges. Kontakt Danmarks-Samfundet eller aflever
fanen på landskontoret i Idrættens Hus.

Danske flagdage
En flagdag er en mærkedag. En mærkedag er en
dag, hvor man fejrer årsdagen for en bestemt begivenhed eller at man søger at skabe opmærksom-

Vi flager for fællesskab - på afstand
Vi flager med Dannebrog for fællesskab på afstand. Mange flager for fællesskab, men på afstand. Vi vil vise at vi i Danmark står man sammen
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i kampen mod pandemien. I flere grupper på
Facebook er der opfordringer om at man hejser
Dannebrog som en synlig markering.
Hvad arkivet gemte
Et opslag på hjemmesiden www.arkiv.dk giver
en masse materialer. Både billeder, tekster og
videoklip. I arkiv.dk søges i materialer, der opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger. En del
materiale er digitaliseret og som umiddelbart kan
ses. Skal der søges på DS bør der søges både på
søgeordet Danmarkssamfundet eller ordet
Danmarks-Samfundet i søgefeltet.
Nogle steder skal man kontakter det enkelte
arkiv for at få adgang til materialerne om DS.

De 1000 faners fest på Dybbøl
Fra Sønderborg marcherede soldater, brandmænd, spejdere og andre til Dybbøl Skanser,
hvor Danmarks-Samfundet havde arrangeret
“De tusind faners fest” for at markere Grundlovens 100 års jubilæum i 1949.
Kongefamilien deltog i festlighederne og
forestod faneudleveringerne.
Link: https://filmcentralen.dk/museum/danmarkpaa-film/film/de-1000-faners-fest-pa-dybbol

Fakta
Nationalt videncenter om Dannebrog kan kontaktes gennem
Danmarks-Samfundet. Er der
spørgsmål om anvendelse af
Dannebrog eller om flagning
send dit spørgsmål til vores
flagkonsulent på e-mail:
ds@danmarks-samfundet.dk

Foredrag
Hvis du vil vide mere…
Vores DS eksperter deltager gerne i et medlemsarrangement med et foredrag om Dannebrog.

Dannebrog –
historien om vort nationale symbol
Historikeren og forfatteren Hans Christian Bjerg er
Danmarks-Samfundets historiske konsulent,
og har skrevet flere af
Danmarks-Samfundets publikationer.
Donation og/eller honorar aftales direkte
med foredragsholder.
Telefon: 45 86 18 28
E-mail: hcbjerg@post.tele.dk

Sådan bruges Dannebrog –
en fortælling om flaget
Flagkonsulent og næstformand
Søren Cruys-Bagger
har også skrevet flere af
Danmarks-Samfundets publikationer.
Donation og/eller honorar aftales direkte
med foredragsholder.
Telefon: 21 60 05 79
E-mail: scb@kp.dk

Danmarks-Samfundet
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Idrættens Hus | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby
Telefon 43 26 20 96 eller 24 46 81 26
E-mail: ds@danmarks-samfundet.dk
Hjemmeside: www.danmarks-samfundet.dk

