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Af landsformand Bjarne Erbo Grønfeldt. 

Nu er det forår

V
i har nu smidt pandemiens 
trange og tunge kåbe 
og håber aldrig at skulle 

bruge den igen. Nu handler 
nyhedsstrømmen ikke længere 
om corona. 
 
Foråret har vi, som hvert år, set 
frem til, og nu ser det for alvor 
ud til, at frost, slud, regn og rusk 
er ved at være kørt til 
l a n g t i d s p a r k e r i n g 
indtil efteråret.
 
Nu er der masser 
at glædes 
over. Overalt i 
Danmark spirer 
og gror det efter 
år med restriktioner, 
sygdom, vaccinationer og 
varianter eller mutationer. Vi kan 
glædes over naturens 
forårsforberedelser, men det 
kribler og krabler også i kulturel 
henseende. 

Meget har været sat på hold 
gennem de seneste par år, men 
nu kommer det. Inden længe kan 
vi derfor igen i fællesskab fejre 
symbolet på Danmark, dansk 
historie og kultur og alle de små 
og store ting i dagligdagen, som 
er særegne for Danmark, nemlig 
– naturligvis – Dannebrog. 

Nogle har i påsken været i 
sommerhus, nogle har åbnet 
kolonihaven efter vinteren, nogle 
har besøgt familie og venner, 
nogle har slappet af derhjemme, 
nogle har været på arbejde. 

Men alle har kunnet glæde sig 
over, at Dannebrog er hejst 
overalt. På dette punkt er alt 
normalt. 

Alle kan derfor se frem til 
festerne den 15. juni, hvor ”flaget 
jo fra himlen faldt”, som legenden 
lyder. Og sammen med 
sportsstævner og mange andre 

arrangementer, hvor 
Dannebrog er med, 

rammer flaget og 
fanen altid en nerve 
hos den enkelte. 

Hvor er vi heldige 
at bo og leve i et 

sted med verdens 
ældste nationalflag, 

som er symbolet på hele 
vores kulturelle bagage: 

Alt det, som forne slægter 
og fremsynede, dygtige og 
arbejdsomme mennesker gav, og 
giver, os alle.

Nu ikke flere rørstrømske ord. 
Nu til arbejdet. 
Arbejdet med at forberede 
Dannebrogsfesterne og alle de 
andre gøremål, som naturligt 
hører hjemme i Danmarks-
Samfundets grønspættebog. 
 
Tak for jeres store indsats og 
engagement og god lyst med 
arbejdet.

Nu til 
arbejdet!

VI STILLER OP
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I forbindelse med landsforeningen Brandfolkenes Cancerforenings generalforsamling 2021 fik 
foreningen indviet en ny fane modtaget af Danmarks-Samfundet. På nærværende foto er foreningen 
formand Tommy Bækgaard Kjær klar til at slå tredje søm i. (Foto: Ib Ketler)

Den 11. september 2021 markerede Ulf Jarl Gruppen fra Det Danske Spejderkorps deres 75 års 
fødselsdag. I den forbindelse modtog de unge spejdere som vist på vedstående foto to nye faner fra 
Danmarks-Samfundet. (Foto: Ulf Jarl Gruppen)

Den 2. oktober 2021 markerede Konservativ Ungdom Herlev/Ballerup foreningens 75 års dag. Jubilæet 
blev markeret med en velbesøgte reception i Reehs Baghus i Ballerup. Som en del af festivitassen kunne 
Ib Ketler (tv) fra Danmarks-Samfundet overrække foreningens formand Kasper Schlander (nr. 2 fv.) en 
ny medlemsfane. (Foto: Morten Løgager)
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Den Nationale Flagdag i Roskilde

Med Roskildegarden i front marcherede en større flok flag og fanebærere på Den Nationale Flagdag 
for Danmarks udsendte den 5. september 2021 igennem Roskilde. Ifølge Martin Helbo Nielsen fra 
Danmarks-Samfundet Roskilde og omegn var det en god dag, der ud over march gennem domkirkebyen 
bød på reception i byens gamle rådhussal. Her var der blandt andet tale ved folketingsmedlem Rasmus 
Jarlov. Efter det bynære arrangement var der en kort mindehøjtidelighed ved soldatergraven fra 1864 
på Jyllinge Kirkegård. 

Mobilepay
Alle beløb tæller 
- både store og små.

 
19229 

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

STØT DANMARKS-SAMFUNDET
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Danmarks-Samfundets 
videncenter om Dannebrog

B
rugen af Dannebrog optager mange i hver-
dagen. Med snart 6 millioner par øjne vil 
der altid opstå spørgsmål om, hvordan Dan-

nebrog skal anvendes. Til den ende har Danmarks-
Samfundet for år tilbage etableret Det 
Nationale Videnscenter. Leder af 
centret er flagkonsulent Søren 
Cruys-Bagger. 

Hen over 2021 har Søren 
Cruys-Bagger besvaret en del 
flagfaglige spørgsmål. Ud over 
direkte henvendelser kan man 
på Danmarks-Samfundets hjem-
meside læse publikationen Sådan 
bruges Dannebrog. 

Dannebrog i byrådssalen 
Ifølge flag konsulenten har Danmarks-
Samfundet oplevet en stigende interesse for at få 
Dannebrog i byrådssalene landet over. Flere kom-
munalbestyrelser har i 2021 haft drøftet mulig-
heden for anskaffelse af en dannebrogsfane til 
byrådssalen. 

I 2021 har således Aabenraa kommune, Vallensbæk 
kommune og Tårnby kommune valgt at modtage en 
dannebrogsfane fra Danmarks-Samfundet og få den 
indviet i byrådssalen. - Vi har været behjælpelig med 
råd og vejledning i forhold til placering og anven-
delse af faner, oplyser Søren Cruys-Bagger.

Dannebrog i nutiden 
- Dannebrog følger danskerne fra vugge til grav, 
siger Søren Cruys-Bagger og uddyber: -  Det er fak-
tisk meget usædvanligt. Intet andet folkefærd som 
os flager så ofte og så meget som vi faktisk gør. Se 
hvor synligt Dannebrog var i forbindelse med fod-
bold og håndbold i 2021.

Vi er faktisk rigtig gode til at afkode hvad Danne-
brog signalerer alt efter i hvilken sammenhæng som 
flaget anvendes. Dannebrog er så udbredt og så 
rodfæstet, at vi i det daglige nok ikke lægger mærke 
til det, selv om Dannebrog er meget synlig. Det kan 
være når butikskæder holder fødselsdage flere 
gange om året. Eller når der er salgsfremmende dan-
nebrogsflag på varen. Det virker helt naturligt. Men 
hvis vi ikke mener at Dannebrog anvendes rigtigt 
skriver vi læserbreve, kontakter politiet eller kon-

takter Danmarks-Samfundet.

Dannebrog har altid spillet en væsentlig rolle for 
danskerne. De ideer og følelser, der knytter sig til 

Dannebrog, læres gennem hele livet af den 
enkelte.

For nogle udlændinge kan det virke 
ejendommeligt, at Dannebrog 
på én og samme gang er statens 
flag og folkets flag. Dannebrog 
har gennem århundreder været 
anvendt af mange i samfundet. 
Først som kongernes, senere 

som statens, nationens og nu fol-
kets flag. Tidligere bestemmelser, 

blandt andet et forbud fra 1834 mod 
at private måtte hejse Dannebrog, blev 

ophævet af kongen den 2. august 1854. Heref-
ter måtte Dannebrog som det firkantede stutflag 
anvendes af alle danske borgere. 

Alle mennesker har brug for at være del af et fæl-
lesskab. Dannebrog udgør et symbol og en markør 
for et sådant fællesskab. Det er endda et flag, der 
trods adskillige forsøg på det modsatte, aldrig er 
blevet reguleret. Flaget har siden 1864 fået lov 
til at leve sit eget liv. I dag anvendes flaget i alle 
mulige sammenhænge som dermed har sikret den 
folkelige forankring. 

En af forklaringerne på at vi i Danmark er så opta-
get af Dannebrog, er at det netop ikke er statens 
flag, men folkets flag. I mange andre lande flages 
der ved offentlige bygninger med landets statsflag. 
Landets befolkning er derimod tilbageholdende 
med at bruge deres eget statsflag som 
privat flagning, fortæller Søren Cruys-Bagger

Dannebrog følger 
danskerne fra 
vugge til grav

DS Årsskrift 2022.indd   6DS Årsskrift 2022.indd   6 09.05.2022   16.5109.05.2022   16.51



7

Med Odd Fellow Ordenens medlemsblad som kilde bringer vi her en tilpasset og redige-
ret fortælling om én af mange gode historier fra årene omkring genforeningen i 1920.

Genforeningsbanneret der kom hjem

P
å et logemøde i december 1918 fremkom 
der i rebekkaloge nr. 2 Thyre Danebod den 
tanke, at søstrene, til markering af gen-

foreningen med Sønderjylland, ville fremstille et 
banner som en gave til Flensborg by, såfremt den 
kom tilbage til Danmark. 

Da dette ikke blev tilfældet, bestemtes det, at ban-
neret skulle tilfalde Sønderborg. Den kom derfor 
til at pryde Sønderborg Rådhus, da kongen den 11. 
juli 1920 red gennem byen. 

Forinden var der sket det, at Odd Fellow Ordenens 
storsire Petrus Beyer sendte et brev til Byrådet i 
Sønderborg. Her skrives blandt andet: ”Hensigten 
med dette banner har været at overdrage det som 
en søsterlig hilsen til Befolkningen i den By, der 
efter Genforeningen bliver Danmarks sydligste 
Grænsevagt.

I juni 1920 skrives følgende i Sønderborgs byråds-
protokol: ”Das von der ”Storloge for Kongeriget 
Danmark” der Stadt Sonderburg gestiftete Banner 
wird wilkommen geheissen und mit Dank entgegen 
genommen. Zur Übernahme des Banners wird ein 
Komitee gebildet.” Endvidere fremgår det af et notat 
i sagsakterne, at ”Banneret er at overgive Husmester 
Jensen til opbevaring og nøje iagttagelse af Bannerets 
Tilstand.” 

Resultatet var, som nævnt, at banneret kom til at 
pryde Sønderborg rådhus, hvor det fik en fornem 
placering i byrådssalen, indtil der skulle bygges nyt 
rådhus i 1932. 

I forbindelse hermed konstaterede man, at der i 
det nye rådhus savnedes plads til passende opbe-
varing og fremstilling af banneret. Blandt andet 
fordi det i årenes løb var blevet en del beskadiget. 
I november 1933 traf Magistraten i Sønderborg 
derfor beslutning om, at man ville anmode den 
lokale rebekkaloge om at opbevare banneret indtil 
videre. 

Magistraten overdrager derefter banneret med alt 
tilbehør til Veritas i februar 1934. Hvad der heref-
ter sker med banneret i Veritas’ varetægt står lidt 
hen i det uvisse. Men i hvert fald bliver det ikke i 
stand sat.

I december 1947 bliver der afsløret nogle malerier i 
byrådssalen i Sønderborg. Under denne seance med-
deler borgmesteren, at det Genforeningsbanner, 
som i 1920 blev overdraget Sønderborg kommune 
af Odd Fellow Ordenen, siden opførelsen af det nye 
rådhus har været opbevaret i loge lokalerne i byen. 
Magistraten vedtog nu at anmode Veritas om at 
tilbagegive banneret til Kommunen til ophængning 
i Magistratssalen. Banneret tilbageleveres den 28. 
januar 1948 ved en sammenkomst på rådhuset 
mellem Magistraten og repræsentanter for logerne 
i Sønderborg. 

Gennem de efterfølgende 50 år forvitrede banneret 
i udpræget grad. Sønderborg kommune passede ikke 
godt på det, og det var ikke mere placeret til ære og 
værdighed. 

I 1998 gøres der et mislykket forsøg på at få banne-
ret hjem til Ordenen, idet ordenens Museumsudvalg 
bliver interesseret i muligheden for at udstille dette 
klenodie på Ordensmuseet.

Det unikke genforeningsbanner fra 1920 
er tilbage hos Odd Fellow Ordenen. 
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Endelig tilbage til Odd Fellow Ordenen

I 2011 lykkedes det endelig at få Sønderborg Kommune til at levere den yderst miserable banner tilbage 
til Odd Fellow Ordenen. 

Det viste sig, at de eneste i Danmark, der var i stand til at foretage en gennemgribende tekstilkonserve-
ring, var Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede der sagde ja til at løse opgaven.

Det blev besluttet, at monteringen af banneret så vidt muligt skulle se autentisk ud, og da silken, trods 
restaureringen, var for nedbrudt til at kunne tåle belastningen ved at hænge i sin egen vægt blev banne-
ret fæstnet på en støtteplade skåret præcist efter bannerets form. De mange frynser, possementsnore og 
-kvaste blev ligeledes restaureret.  
Defekter blev rekonstrueret og løse tråde blev fæstnet, hvorefter det hele igen blev monteret på banne-
ret.  
 
Til slut fremstillede Nationalmuseet en særskilt bærende vægmontering som den 26. marts 2014 blev 
ophængt på endevæggen i Odd Fellow Palæets Kongesal, hvor der samtidig blev monteret en diskret 
glasindramning af banneret i form af en hvid træramme med UV-beskyttende glas, der helt matcher Kon-
gesalens øvrige interiør.

Med den flotte placering i Kongesalen er Genforeningsbanneret igen kommet til ære og værdighed 94 år 
efter, at daværende Rebekkaloge nr. 2, Thyre Danebod skænkede det til Sønderborg Kommune. 

Forsidebilledet er fra et mindearrangement ved 
Mindeparken i Thyborøn for verdens største søslag 
- Jyllandsslaget - der fandt sted i Nordsøen ud for 
Jyllands vestkyst den 31. maj og 1. juni 1916.  
 
Mindeparkens stifter samt manden bag  
S e a  W a r  M u s e u m  J u t l a n d  erhvervs-
mand og dykker Gert Normann Andersen ses tv. 
sammen med den ene af Mindeparkens to Inter-
nationale Ambassadører Reinhard Scheer-Hen-
nings. Reinhard Scheer-Hennings er oldebarn af 
den øverstbefalende for den tyske højsøflåde 
under Jyllandsslaget viceadmiral – senere admi-
ral - Reinhard Scheer.  
 
Flagkommandoet udgøres af tre medlemmer 
fra Thyborøn Marineforening. 
 
Foto: Arkiv Danmarks Marineforenings Tids-
skrift Under Dannebrog.

Info om forsiden
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tryksag med hjertet

- og hjernen
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- og hjernen

Trykt i Danmark-Trykt med ansvar

Vælg DIN grønne
tryksag med hjertet

- og hjernen
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Repræsentantskabsmødet 2022

H
elt i overensstem-

melse med traditio-

nen begyndte mødet 

med at Dannebrogsfanen 

blev ført ind. Efterfølgende 

blev Danmarks-Samfundets 

hilsen til protektor Prins Joa-

chim og prinsens svar læst op.  

Blandt emnerne på mødet var 

der ifølge landsformand Bjarne 

Erbo Grønfeldt en snak om øko-

nomien omkring flagsalget, der 

på nuværende ikke er optimal.  

- Folketingets Kulturudvalg har 

tilsluttet sig, at der bliver gjort 

mere ud af Valdemarsdag, og det 

er vi jo alle helt enige i. Vi mener 

det koster, og at det ikke er nok 

at stirre os blind på selve dagen. 

Sagen er jo, at jorden må gødes 

løbende for at bygge op til den 15. 

juni, og et sådant arbejde koster.  

Kulturministeren blev tilskrevet 

sidste år og vi fik i efteråret et 

administrativt svar uden konkret 

indhold. Den nye kulturminister 

er rykket for et møde, men vi har 

endnu ikke fået reaktion, sagde 

landsformanden blandt andet. 

Emnet har sammenhæng med 

e-magasinet Dannebrog, Tids-

skrift for Danmarks-Samfundet 

(nyhedsbrevet) som efter planen 

skal udkomme fire gange årligt. 

-Vi er i landsledelsen glade for at 

kunne udsende en vejledning til 

præster, kirkeligt personale og bede-

mænd om flag i kirken. Brochuren 

kan downloades fra vores hjemme-

side og rekvireres fra landskontoret, 

og vi håber, den kan bidrage med 

svar, som man i den konkrete situa-

tion efterspørger. Sangbogen blev 

nævnt sidste år. Arbejdet skrider 

fremad under H. C. Bergs kyndige 

ledelse. Der er, udover medlem-

mer fra landsledelsen, tilknyttet en 

kantor. Ideen er at samle de mange 

gode, danske sange, som i årenes 

løb er faldet ud af det, som var høj-

skolesangbogen. Samtidig er der 

også nyere og nye sange, som udval-

get mener har blivende værdi. Der 

er søgt fondsmidler og et forlag er 

interesseret, fortalte Bjarne Erbo 

Grønfeldt.

Ny forening  

og ny forretningsfører

En ny forening for Lolland og 

Falster er dannet med stiftende 

generalforsamling få dage før 

repræsentantskabsmødet, og 

den sønderjyske forening får kort 

efter repræsentantskabsmødet 

en saltvandsindsprøjtning, så 

den bliver fuldt funktionsdygtig 

igen.

Landsledelsen har haft nogle 

strategiske overvejelser om 

emnet og overvejer, om der - 

hvor der ikke er lokalforeninger 

- skal være en kontaktperson. 

Om bestyrelse og landsledelsens 

kontor nævnte landsformanden, 

at Olav Vibild ikke har mulighed 

for at fortsætte sit hverv som 

medlem af landsledelsen. Han 

er derfor i begyndelsen af 2022 

udtrådt og afløst af suppleant 

Lars Hven Troelsen for resten af 

hans valgperiode. 

Forretningsfører Gunnar Ceder-

man har efter 19 års ansæt-

telse meddelt, at han ønsker at 

fratræde ved årets udgang og 

således, at han kan nå at køre 

parløb med en ny forretningsfø-

rer i en periode og samtidig passe 

Danmarks-Samfundets 
formand i Roskilde, Martin 
Helbo Nielsen sammen med 
Danmark-Samfundets formand 
i Sydslesvig, Annette Neumann 
ved modtagelsen af gæsterne 
til årets repræsentantskabs-
møde i Brøndby.

Danmarks-Samfundets forret-
ningsfører, Gunnar Bak Ceder-
mann har valgt at fratræde sin 
stilling ved årets udgang. 
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Danmarks-Samfundets regnskab 

indtil regnskabet for 2022 er 

færdigt.

Beretningen blev vedta-

get efter en kort diskussion. 

Fint overskud

Regnskabet blev fremlagt af kas-

serer Daniel Klestrup Bjærge. 

Som det fremgår af det optrykte 

regnskab, er der i år et væsentligt 

og helt uforudset stort overskud. 

Dette skyldtes, at Danmarks-

Samfundet har modtaget en arv 

på kr. 200.000. Ligeledes, at der 

er modtaget kr. 100.000 fra Arve-

prins Knuds Fødselsdagsfond.   

Herefter blev hovedtræk-

kene af handlingsplanen for 

det kommende år gennemgået. 

Kontingent og tilskud til lokal-

foreningernes repræsentation 

godkendtes.

 

Tre medlemmer af besty-

relsen var på valg: Søren Ib 

Cruys-Bagger, Daniel Klestrup 

Bjærge og Martin Helbo Niel-

sen, der alle blev genvalgt. 

Da suppleant Lars Hvem Troel-

sen som nævnt er indgået som 

medlem af landsledelsens besty-

relse, blev tidligere medlem af 

landsledelsen indtil 2021 Birthe 

Johansen valgt til den ledige 

plads som suppleant.

 

Den skriftlige årsberetning kan 

læses på Danmarks-Samfundets 

hjemmeside.

 
Indtægter

Salg af flag   175.868
Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne  302.000
Øvrige tilskud, donationer mv.  207.575
Kontingent  318.949 
Salsgindtægter    35.110
Andre indtægter, herunder renteindtægter  101.488
 
                                                                                                                        kr. 1.140.990

 
Udgifter
 
Direkte udgifter ifm. flagsalg  8.637 
Afholdte udgifter i h.t. vedtægter            324.248 
Administration  169.309
Øvrige omkostninger  135.534 
Lønninger mv  189.356
  
                                                                              kr. 827.084
                   
Årets resultat                                                                                                    kr. 313.906

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisations akti-
ver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med god 
regnskabsskik samt „bekendtgørelse om økonomisk og administrative forhold for modta-
gere af driftstilskud fra Kulturministeriet”.

Brøndby, 1. marts 2022
Sønderup I/S
Heine Juel Thomsen
Statsaut. revisor

Årsregnskab 2021
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2021

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

L
ørdag den 11. marts 2022 gik flere ting på 
Samsø op i en højere enhed. Dels kunne øens 
gymnastikforening afvikle sin forårsopvisning, 

og dels kunne Danmarks-Samfundet Samsø 
overrække Samsø Gymnastiks tildelte fane.

Ansøgningen havde været undervejs i en længere 
periode hvor diverse nedlukninger gjorde sit for at 
spænde ben for processen. Men mandag den 7. marts 
indløb der besked fra Landskontoret om, at nu var det 
sikkert og vist: fanen var klar til afsendelse fra Ålborg 
Flagfabrik. - Så med mindre end en uges forberedelse 
var det med sommerfugle i maven at jeg kunne kaste 
mig over forberedelserne, siger Niels Henrik Nielsen 
og uddyber: - Tiden var knap, men jeg fik lavet aftale 
med lokalpressen, Samsøs borgmester Marcel Meier 
og selvfølgelig Samsø Gymnastiks formand Sarah 
Jelsdal. 

De hvide handsker blev tjekket, var den lille 
stiftshammer OK og hele set-upet et omkring 
udleveringen blev gennemgået. 

Ifølge Niels Henrik Nielsen blev det med de mange 
forberedelser in mente en god dag hvor Samsø 
Gymnastik fik udleveret fane og borgmester Marcel 
Meier fik en boggave fra Danmarks-Samfundet 
Samsø.
 

Samsø Gymnastiks fane med det smukke broderi af øen og årstal.  
(Foto: Jens Øster Mortensen, Samsø Posten)
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Vælg et dansk kvalitetsprodukt fra Dano Mast
-og gør festlige dage endnu mere festlige !

Dano Mast A/S Nøragervej 1 . 6682 Hovborg
Tlf. 75396099

Email.: info@danomast.dk
Hjemmeside.: www.danomast.dk

-bedst i højden...
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Dannebrog til Slesvig og Omegns 
danske menighed

A
llerede i juli 2020 havde 
Slesvig og Omegns 
danske menighed ansøgt 

om et nyt flag, som egentlig 
skulle overrækkes i anledning 
af genindvielsen af Ansgars 
nyrenoverede kirkesal i november 
2020.

Fejring af denne begivenhed 
måtte dog desværre aflyses på 
grund af coronapandemien, og 
tanken var, at overrækkelsen 
i stedet for skulle finde sted i 
årsmødedagene i juni 2021. 
Dette lykkedes heller ikke 
grundet corona. 
 
Først søndag den 12. september 
2021, 14 måneder efter 
ansøgningen, lykkedes det så 
menigheden endelig fik et nyt 
flag.
 
Søndagen startede med en festlig 
gudstjeneste, som præstevikar 
og tidligere domprovst i 
Viborg, Arndt Jessen Hansen, 
stod for. Derefter samledes 
alle fremmødte udenfor ved 
flagstangen.
 
Efter fællessangen overrakte 
formand for Danmarks-
Samfundet Sydslesvig, 
Annette Neumann, og Erik 
Leth, bestyrelsesmedlem 
af Danmarks-Samfundet 
Sydslesvig, det nye flag til 
menighedsrådsformand Anni 
Christensen.

Menigheden glæder sig meget 
over fortsat i årene fremover at 
kunne hejse Dannebrog til glæde 
for de danske i Slesvig og omegn.

Menighedsrådsformand for Slesvig og Omegns danske menighed 
Anni Christensen hejser menighedens spritnye Dannebrog. 
Foto:  Foto Slesvig

DS Årsskrift 2022.indd   14DS Årsskrift 2022.indd   14 09.05.2022   16.5109.05.2022   16.51



15

Danmarks-Samfundet | Idrættens Hus | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby | tlf. 24 46 81 26

www.danmarks-samfundet.dk | e-mail: ds@danmarks-samfundet.dk 
P r o t e k t o r :  H a n s  K o n g e l i g e  H ø j h e d  P r i n s  J o a c h i m

Redaktion: Ansvh. redaktør Daniel Klestrup Bjærge.  Ib Ketler | Leif Mortensen
Annoncering: Gunnar Bak Cedermann

Oplag: 5.000 stk.

Er du flyttet, har du fået ny mail eller nyt telefonnummer?

Ændringer på adresse, telefon og mails skal meddeles landskontoret
på mail: ds@danmarks-samfundet.dk eller tlf. 24 46 81 26

Strandesplanaden 110,2 
2665 Vallensbæk Strand 
www.sonderuprevisorer.dk
Telefon: 57 61 12 10
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