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Ved en beklagelig
fejl, i forbindelse med
korrekturlæsningen,
er Kr.
Himmelfartsdag
blevet oplyst til at
være den 5. maj
sammen med
Danmarks befrielse
- det skulle
selvfølgelig have
været den 25. maj.
Dagen er officiel
flagdag.
Ny tilrettet kalender
findes på vores
hjemmeside og kan
printes ud herfra.

Fakta
Medlemmer pr. 20 marts
2017: 1804.
Heraf 865 foreninger og
939 medlemmer
En stigning på 48 siden
årsskiftet.
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Formandens klumme
Erik Fage-Pedersen, landsformand.

Kære medlemmer
Så er foråret atter på vej og vi går forhåbentligt en dejlig tid i møde.
Forårsblomsterne er i fuldt flor, og snart begynder træerne også at røre
på sig. Med forårets kommen afholder Danmarks-Samfundet også
repræsentantskabsmøde. I år var det i Kolding med deltagelse af
formændene for lokalforeningerne fra næsten hele landet,
samarbejdspartnere og gæster. Der var en god stemning, og
landsledelsens beretning om året, der gik, og planerne for det kommende
blev drøftet. Mødet er også en god lejlighed for lokalforeningerne til at
udveksle erfaringer og for landsledelsen til at pege på de områder, hvor vi
skal forsøge at forbedre os. Det gælder både med hensyn til at hverve nye
medlemmer, forøge salget af Valdemarsflag og til at forbedre
kommunikationen med vore mange medlemmer og tro støtter af vort
arbejde for at værne om vort nationale symbol.
I forbindelse med repræsentantskabsmødet er der også valg til
landsledelsen. I år ønskede vort mangeårige landsledelsesmedlem, Kjeld
Bøjlesen, at trække sig tilbage, hvorfor vor suppleant fra Sydslesvig,
Annette Neumann, blev valgt ind som nyt medlem, og Iver Thisgaard fra
Hedensted lokalforening blev valgt som ny suppleant.
Efter repræsentantskabsmødet konstituerede landsledelsen sig således:
Landsformand
Næstformand
Hovedkasserer
Landssekretær
Landsledelsesmedlem
Landsledelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Erik Fage-Pedersen
Søren Cruys-Bagger
Daniel Klestrup Bjærge
Birte Johansen
Martin Helbo-Nielsen
Annette Neumann
Lars Hven Troelsen
Iver Thisgaard

Landsledelsen er klar til at tage hul på et nyt år fuld af energi. Det
bliver et meget travlt år ikke mindst på grund af Dannebrogs forestående
800 års jubilæum, hvor Danmarks-Samfundet planlægger ikke blot at
fejre selve dagen den 15. juni, men vil også forsøge at få iværksat flere
arrangementer til afvikling i løbet af hele 2019.
Til slut vil hele landsledelsen takke medlemmerne varmt for jeres
støtte, uden ville vort arbejde hurtigt gå i stå, så den er vi meget
taknemmelige for. Vi skal gøre vort bedste for at leve op til jeres
forventninger.

Fakta
Nationalt videncenter
om Dannebrog kan
kontaktes gennem
Danmarks-Samfundet.
Er der spørgsmål om
anvendelse af
Dannebrog eller om
flagning send dit
spørgsmål til
ds@danmarkssamfundet.dk

Nationalt videncenter om Dannebrog
Videncenterkonsulent Søren Cruys-Bagger

Hvilke flagstangsregler findes der?

Der findes ingen flagstangsregler. Der findes ingen regler for hvad man
må hejse i en flagstang. Hvis man som borger mener, at en bestemt og
konkret anvendelse af en flagstang er krænkende, kan man anmelde
det til det lokale politi. Der skal i denne sammenhæng skelnes mellem
at anvende en flagstang til flagning med nationalsymbolet Dannebrog
og til anden form for anvendelse af flagstangen. Anvendes flagstangen
til flagning med Dannebrog er der en række bestemmelser og kutymer
om hvordan der skal flages og hvordan Dannebrog skal anvendes.

Hvad er Nationalt videncenter om Dannebrog

Centeret skal, som en af sine væsentlige opgaver, fremme forståelsen
af at Dannebrogs historie, flaget som nationalsymbol samt at flaget som
kulturarv har betydning for dansk identitet. Videncentret rådgiver derfor
både offentlige og private organisationer, foreninger eller institutioner.
Men mange private personer retter også henvendelse til centeret med
spørgsmål om Dannebrog. Centrets arbejde har i 2016 været præget af
at dokumentere, informere og formidle viden om Dannebrog.
Eksempelvis i forbindelse med artiklen ”Sandheden om korset i
Dannebrog” som blev bragt i Kristeligt Dagblad i december.
Dannebrog er kommet i modvind
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Vi benytter Dannebrog på mange andre måder end tidligere.
Dannebrog og dannebrogsfarver anvendes i nye sammenhænge. Vi ser
det ved sportskampe, olympiader, boldmesterskaber, reklamer med
masser af flag, hækken fyldt med Dannebrog når der er fødselsdag. Vi
kan godt lide vores flag. Men danskernes syn på flaget som symbol har
ændret sig. Det viste en undersøgelse som Kristeligt Dagblad
offentliggjorde 15. juni 2016. Den folkelige tilslutning til Dannebrog er
stadig meget stor, men faldende. Vi flager ikke så meget mere med
Dannebrog på de officielle flagdage. Når andelen af personer, der flager
på nationale mærkedage, næsten er halveret, er det tegn på en
forandring i de nationale forestillinger om Dannebrog som symbol.
Foråret er flagningstid

Så er det igen tid til at flage med Dannebrog rigtig mange gange. Både
på de kirkelige flagdage, fødselsdage, officielle flagdage eller ved alle
andre lejligheder, hvor det giver mening at flage. Men, når der flages
med Dannebrog, skal de se ordentligt ud. Hejs kun et helt og rent flag.
Benyt aldrig en flagstang der er beskidt eller så ru, at flaget kan blive
ødelagt. Tag altid flaget ned, så snart det er revet itu. 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 købe et nyt
Dannebrog. Overvej om det også er tid til at købe en ny vimpel eller en
ny stander.

