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Formandens klumme 

Erik Fage-Pedersen, landsformand. 

 

Kære medlemmer 

Jeg håber alle har haft en god Valdemarsdag. Mange steder har 

lokalforeningerne gjort et stort arbejde for at fejre Dannebrogs fødselsdag 

på rette vis. Men vi er endnu ikke landsdækkende, selv om vi arbejder for 

det. Så sidder der nogen derude, der gerne vil give en hånd med, så sig 

endelig til. Der er altid brug for ekstra hjælp.  

Der er i år blevet udleveret nogenlunde lige så mange dannebrogsfaner og 

–flag som sidste år, og vi har ikke været nødt til at afvise eller udsætte 

ansøgninger til næste år på grund af manglende ressourcer. 

 

Som nævnt tidligere i et Nyhedsbrev, må der ikke sælges Valdemarsflag på 

åben gade fra 2017. Heldigvis må vi fortsat hele året sælge i lukkede 

forsamlinger, hvor vi i øvrigt allerede i dag sælger de fleste flag. Men oven 

i den begrænsning er vi i år faldet ud af listen over organisationer, der 

modtager støtte fra Tips- og lottomidlerne. Vi er af Kulturstyrelsen blevet 

underrettet om, at det skyldes, at Kulturstyrelsen har færre midler til 

rådighed til uddeling. Så vidt vi har forstået, er det en flerårig tendens, og 

at der ikke er umiddelbar udsigt til, at der vil blive flere midler til rådighed i 

de kommende år. Det betyder, at vi i år mangler en indtægt på 300.000 kr. 

og fra 2017 må se vore indtægter reduceret med tæt ved 50 %, med 

mindre vi kan finde andre indtægtsmuligheder. Vi må naturligvis også se 

på vore udgifter. Der er næppe tvivl om, at vi, omend det er os meget 

imod, bliver nødt til at reducere antallet af udleverede flaggaver, som ellers 

er en af vore vigtigste og i offentligheden mest kendte opgaver. En af vore 

store udgifter er porto, så vi bliver nødt til at benytte os af de elektroniske 

midler mest muligt. Derfor skal jeg opfordre alle, der ikke har opgivet deres 

mailadresse til vor forretningsfører eller lokalformand, om at gøre det. 

Julebrevet vil desværre ikke længere indeholde en kalender og for 

fremtiden vil organisationer og foreninger m.v. modtage julehilsnen via 

mail, medens personlige medlemmer fortsat vil få julebrevet med posten. 

Jeg håber, vore trofaste medlemmer har forståelse for disse stramninger. 

Heldigvis er antallet af medlemmer fortsat pænt stigende, men desværre er 

der også temmelig stor afgang. Skal vi nå vort mål på 2000 medlemmer i 

2016, skal der mere fart på hvervningen, så vi håber på Jeres hjælp til at 

skaffe nye medlemmer. 

Landsledelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der ultimo august skal komme 

med forslag til, hvorledes vi kan skaffe nye indtægter, og hvor vi kan spare 

på vor administration. Mere om det i vort næste Nyhedsbrev.    

 

Endelig vil jeg nævne, at Danmarks-Samfundet i weekenden 19. til 21. juni 

var repræsenteret ved Årsmøderne i Sydslesvig med udstillingstelte i 

Flensborg, Egernførde, Slesvig og Tønning. Der blev udleveret et flag og to 

faner, som blev indviet ved smukke ceremonier, samt uddelt meget 

informationsmateriale fra vore telte, der var godt besøgte.             
 

 

 

På landsledelsesmødet i 
april nedsatte 
landsledelsen en 
arbejdsgruppe, der skal 
se på andre 
indtjeningsmuligheder 
end flagsalg og 

medlemmer. 
Nedsættelsen af 
arbejdsgruppen blev 
yderligere forstærket, da 
Kulturstyrelsen, jo som 
bekendt, ikke yder os 
tilskud i 2015. 

Arbejdsgruppen havde sit 
første møde primo juni 
2015, nedenstående 
emner kom på banen: 
 
- Målgrupper 

 

- Udbreder kendskabet til 

vores organisation 

 

- Der skal udarbejdes en 

strategiplan 

 

- Artikler om DS i 

magasiner – Hus & Hjem, 

Havemagasin etc. 

 

- Aktive på de sociale 

medier 

 

- I kommende nr. af 

Nyhedsbrev en lille 

artikel, hvor vi spørger 

medlemmer hvad de 

mener en APP skal 

indeholde 

 

- Undersøge, hvad andre 

organisationer gør 

 

- Mulighed for at sætte 

Valdemarsflag på sit 

Facebook billede  

 

- Udarbejder en APP 

 

- Beskrivelse af hvad skal 

APP indeholde 

 

- Finde et bedre 



 

Nationalt videncenter om Dannebrog 
ved videncenterkonsulent Søren Cruys-Bagger 

De danske flagtider bruger solkalender og soltider 

 
I bogen Sådan bruges Dannebrog står der, at du ikke må hejse Dannebrog 

før kl. 08:00 og du skal hale det ned senest ved solnedgang. På dage, hvor 

solen står op efter kl. 08:00, skal du først hejse flaget ved solopgang. 

Flaget må aldrig være hejst om natten, med mindre det er belyst. 

 

Solopgangstider og solnedgangstider er derfor vigtige at kende. I Danmark 

er der næsten en times forskel på hvor meget dagen er længere om 

sommeren end om vinteren fra Skagen til Gedser, og solen går 25 minutter 

senere ned i Esbjerg end i Åkirkeby. 

 

Men hvornår er det at solen står op og hvornår er det at solen går ned? 

På denne tid af året er det derfor vigtigt at kende det rigtige tidspunkt for 

hvornår Dannebrog skal hales ned.  

 

Der findes flere steder på nettet, som kan hjælpe med at finde tiderne for 

solopgang og solnedgang netop på ens egen lokalitet. 

 

Et af de steder hvor solens ’tider’ har været publiceret længst er i 

Københavns Universitets Almanak. Link: 

[http://www.nbi.ku.dk/almanakken/danmark/] Almanak betyder tavle med 

angivelse af Solens og Månens daglige positioner.  

 

Hvert år i 530 år har Københavns Universitet udgivet en almanak i form af 

en skriv- og rejsekalender. Den er dermed Danmarks ældste publikation, 

som stadig udkommer. Den indeholder en detaljeret kalender med blandt 

andet Solens op- og nedgangstider, Månens faser og dagens navn. Desuden 

kan man få oplysninger om stjerner og planeter, solformørkelser og 

højvande. 

 

En anden mulighed er at anvende hjemmesiden ”Almanak” som er 

udarbejdet af gymnasielærer i fysik ved Nakskov Gymnasium Torben 

Hermansen. Link: [http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php] 

Du peger med markøren på det sted i Danmark, hvor du ønsker at få 

solopgang og solnedgang tider. Der afsættes nu en rød markering på 

Danmarkskortet og tider for solopgang og solnedgang vises. Klik evt. ind på 

Danmarks-Samfundets hjemmeside og find Torbens hjemmeside. 

 

Danmarks Meteorologiske institut har på deres hjemmesider link: 

[www.dmi.dk] fra de lokale vejrområder og regionale vejrudsigter en 

angivelse af solens op- og nedgangstider. 

 

Her er nogle andre hjemmesider: 

 

Planetariet i København 

http://planetariet.dk/himlen-netop-nu 

 

Dansk Boldspil-Union  

http://www.dbusjaelland.dk/klubservice/Kampe_og_baner/Solnedgang.aspx 

 

Kalender-365.dk 

http://www.kalender-365.dk/kalender/2015/maj.html 

 

Se også i app-store for en solkalender til din smartphone. Eksempelvis 

https://itunes.apple.com/dk/app/solkalender/id307902976?mt=8 

 

 

dækkende navn for vores 

organisation 

 

- Bannerreklamer, ved 

flagfabrikker, Danomast 

o.l. 

 

- Udbrede kendskabet til 

organisationen ved at 

sende spørgsmål og svar til  

- Hvem vil være millionær  

- Danmarksmester 

- Andre Quizprogrammer 

 

Arbejdsgruppen ønsker at 

få input til hvad skal en 

APP indeholde. Er der 

nogen, der har kendskab til 

hvem der evt. kan lave en 

APP til os eller hvor man 

kan få den lavet.  

 

Input ønskes snarest 

belejligt og senest med 

udgangen af juli 2015, idet 

vores næste møde er i 

august og indstilling til 

Landsledelsen skal 

forelægges på 

Landsledelsesmødet primo 

september. 

Input sendes til Finn 

Rasmussen fira45@mail.dk

  

På forhånd tak for hjælpen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt. er vi næsten 1.600 
medlemmer – der er stadig 
plads til mange flere. 

 

 

Danmarks-Samfundet 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefonnummer 
43 26 20 96 

Fax 

43 26 26 27 

E-mail 
ds@danmarks-samfundet.dk  

Vi er på internettet! 

www.danmarks-samfundet.dk 
 
Redaktør: Daniel K. Bjærge. 
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