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Husk at melde flytning
til Landskontoret!
Får du ny e-mailadresse,
telefonnummer mv. vil
vi også rigtig gerne vide
det.
Danmarks-Samfundet
har nu over 2100 medlemmer

Fanebærerkursus
mandag d. 27. maj
kl. 19.00-21.30 i
gymnastiksalen på
Aalborg Kaserner.
Tilmelding:
senest 20. maj til Robert
Møller Christensen på
monaogrobert.m.christensen@c.dk eller på
tlf.: 41500408.
Der serveres en sandwich og øl/vand
sponsoreret af
Aalborg Flagfabrik.

Formandens klumme.

Det digitale univers

Kære medlemmer
Dagene bliver længere og foråret nærmer
sig, selv om vejret ikke altid helt lever op
til det. Det myldrer op af jorden og knopperne er ved at være klar til at springe ud.

Dannebrogs 800 års jubilæum bliver også
fejret i den digitale verden hvor
Danmarks-Samfundet har lanceret nye
indspark til jubilæet:

Erik Fage-Pedersen, Landsformand.

Landsledelsen er også fuld af energi og
klar til at fejre vort elskede Dannebrogs
800 års jubilæum. Der er endnu et stort
arbejde foran os, men vi ser frem til at
kunne fejre vort nationalsymbol på en
værdig og fin måde den 15. juni.
Hovedfesten bliver i København, men
jubilæet vil blive fejret over hele landet
enten på selve dagen eller i dagene rundt
om 15. juni. Vi er meget taknemmelige for
den store opbakning til at højtideligholde
dagen vi får fra alle sider både officielle
som mere private.
Et af de områder, hvor de private kan
støtte, er ved at der den 15. juni ikke er
en eneste tom flagstang i hele Danmark.

Lars D. Sørensen, it-konsulent

• En hjemmeside, der samler trådene for
arrangementer og nyheder … og meget
andet,
• En app, der giver mulighed for at quiz’e,
deltage i konkurrencer og uploade Dannebrogsbilleder,

Lad os alle minde hinanden, familie, venner og naboer om, at intet andet land kan
prale af at have et nationalflag, der har
været brugt uafbrudt i så mange år, så lad
os vise det ved at hejse Dannebrog den
15. juni.
På Danmarks-Samfundets Repræsentantskabsmøde den 9. marts i Kolding blev de
fra Landsledelsen, der var på valg, alle
genvalgt, så Landsledelsen fortsætter
uændret.
Naturligt nok var det 800 års jubilæet,
som var hovedemnet på mødet, men der
blev også tid til at uddele
Danmarks-Samfundets guldnål til
viceborgmester Søren Rasmussen og
generalkonsul i Flensborg Kim Andersen
for deres store støtte og hjælp til Danmarks-Samfundet.
Støt op om Dannebrogs 800 års jubilæum
ved at deltage i de mange arrangementer
Danmarks-Samfundet selv står for eller
støtter.

• En Facebook-side, der formidler budskabet som det kun kan gøres på denne
platform, og endeligt
• Stickers til SMS’er og Frames der kan
Facebookificere dit Facebookportræt.
Udviklingen af hjemmesiden,
Facebooksiden og app’en blev startet i
sommeren 2018 og her i marts 2019 er vi
klar. Målet er at nå ud til flere folk end vi
plejer, læs: de yngre generationer, blandt
andet med tiltag der er i den lidt mere
kulørte ende.
Fotokonkurrencerne håber vi kan give noget røre og tilmed levere gode
billederne af danskernes hverdag med
Dannebrog … og børnenes hverdag også,
da de heller ikke snydes for at kunne
deltage med tegninger.
Dannebrogsmosaikken, Stickers og Facebooks-frames er rent spas, og igen er det
tiltag der appellerer til nye målgrupper.

on om Danmarks-Samfundet.
Alle sagerne kan tilgås og hentes med computere, mobiltelefoner og tablet – og flere detaljer kan ses på
hjemmesiden hvor vi går mere i dybden.

På rød scene er der søndag den 31. marts følgende program:
10:50 DANNEBROG: LEGENDE, HISTORIE OG PROBLEMATIK. Hans Christian Bjerg og Søren Cruys-Bagger.
Forfatteren Hans Christian Bjerg og flagkonsulent Søren
Cruys-Bagger præsenterer Danmarks-Samfundets nye
publikationer om Dannebrogs historie, og om hvordan
Dannebrog bruges, og diskuterer betydningen af legenden omkring Dannebrog og nationalflagets historie og
position i dag.
Se mere om de historiske dage på:
https://historiskedage.dk/
Om 700 året for Dannebrog i 1919
I Danmarks-Samfundets medlemsblad fra oktober 1918
skrev man følgende i forbindelse med gennemførelse af
700 års festen:
I Anledning af, at Valdemarsdagen 1919 er 700 Aarsdagen for Dannebrogs Tilblivelse, foranstalter Danmarkssamfundet Dagen højtidligholdt paa en værdig og stilfuld
Maade, der giver Udtryk for det danske Folks Kærlighed
til og Hengivenhed for Flaget og er overensstemmende
med dette store Betydning som Samlingsmærke for det
danske Folk gennem de svundne Aarhundreder.
I København er det Hensigten at indbyde samtlige nationale Foreninger, politiske Foreninger. Haandværkerforeninger, Handels- og Industriforeninger, Idrætsforeninger, frivillige Korps og Ungdomsforeninger til at overvære
Højtideligheden, repræsenterede ved disse Foreningers
Bestyrelse med Bannere og Faner.
Husk at vort Flag, vort Dannebrog er Verdens ældste
Flag, gennem 700 Aar har det været Samlingsmærket for
det danske Folk, vore største, kæreste og dybeste Minde
der ere knyttede til vort Dannebrog. Enhver dansk Mand
og Kvinde bør på Valdemarsdagen bøje sig i Ærbødighed
for vort Flag, naar det Søndag Morgen gaard til Tops og
naar Kirkernes Klokker kalder til Andagt vil vi inderligt
takke vor Gud for, at vi ved hans Hjælp har magten at
bevare dette stærke Minde og de mange svundne Aar,
dette stærke Minde vort Dannebrog, der i sin Tegning og
sine Farver altid minder os om de smukkeste og ædleste
Følelser, der kan besjæle Menneske, Kærlighed, Trofasthed og Hengivenhed.

SMS’en her til sidst er lavet med de
såkaldte Stickers som kan hentes i App Store og Google
Play.

Nationalt videncenter om Dannebrog
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

De historiske dage
Danmarks-Samfundet stiller med en stor udstilling og et
foredrag på de Historiske Dage i Øksnehallen i København lørdag den 30. marts og søndag den 31. marts.
Historiske Dage er en af de største danske historiske
festivaller og messe. Det er et weekendarrangement,
der omfatter et historisk marked med formidling af ny
viden om gamle begivenheder gennem optræden, debat,
samtale, foredrag og historiske shows suppleret med
udstillinger, aktiviteter og informationsboder fra museer,
arkiver, medier, forlag og foreninger samt forhandlere af
historiske varer og produkter.
I løbet af weekenden vil vi fra vores udstillingsstand
præsentere materialer og information om Dannebrog 800
år, hvordan Dannebrog bruges rigtigt med udgangspunkt
i bogen Sådan bruges Dannebrog samt masser informati-

Flagallé og byudsmykning
Når der skal flages i anledning af Dannebrog 800 år. En
flagallé består af mange flagstænger med Dannebrog,
som placeres på begge sider af en vej og dermed danner
en allé. Flagalleer anvendes eksempelvis i bymidten eller
ved sportshallen når der foregår forskellige byarrangementer hvor der skal flages.
Flagstængerne kan være af træ eller af glasfiber i længder på mellem 3 og 5 meter. Stængerne monteres i rør i
fortovet eller placeres direkte i jorden. Dannebrogs størrelse skal være ens og afpasse flagstængernes længde.
En flagallé betragtes som flagning med Dannebrog. Flagningen skal derfor følge de danske flagtider. Hejs aldrig
flagene før kl.08:00 og hal dem ned senest ved solnedgang.
På dage, hvor solen står op efter kl. 08:00, skal flagene
først hejses ved solopgang.
Hvis en forening ønsker en flagallé placeret på en offentlig vej eller en privat fællesvej, skal der ansøges om
tilladelse til flagningen hos politiet og kommunen.
Politiet kan kræve, at en opsat flagallé fjernes, hvis de
finder, at flagalléen virker forstyrrende på eller er til fare
for færdslen i henhold til færdselsloven.
Foreningen er erstatningsansvarlig, hvis der sker ulykker
som følge af væltede flagstænger, ødelagte vejbaner eller
fortove.
Dannebrog ses også anvendt som byudsmykning uden
flagstænger eksempelvis ved at der er guirlander af flag
hen over vejen.
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