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DANNEBROGsflaget
Foto: Bo Amstrup, Ritzau/Scanpix
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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.

Medlemsstatus
Danmarks-Samfundet
har medlemsfremgang
og har pt.
2.243 medlemmer.
Herudover er der 127
medlemmer i
lokalforeningen i
Sydslesvig.

Fane i jubilæumsgave til
Duborg-Skolen i Flensborg

M

ed næsten to års forsinkelse kunne Duborg-Skolen
den 17. maj 2022 på bedste vis fejre fællesskolens 100 års
jubilæum. Blandt højdepunkterne
var et besøg af HKH Prinsesse Benedikte.
Et andet højdepunkt var overrækkelse af en fane fra Danmarks-Samfundet. I den forbindelse var organisationen repræsenteret ved
lokalformand i Sydslesvig Annette
Neumann og landskasserer Daniel
Klestrup Bjærge.
Under ceremonien var det rektor
Heino Aggedam der på vegne af
skolen modtog fanen inden den
blev afleveret til den nyudnævnte
fanebærer Marcel Kornmann og
faneløjtnant Anne Steinhof.
Første søm for Hendes Majestæt
Dronningen blev slået i af lokalforeningsformand Annette Neumann.
Andet søm for Danmark slog rektor Heino Aggedam i, medens det
tredje søm for Duborg-Skolen blev
slået i af Lisa Werngreen, der til
dagligt er elev på skolen.
Danske gymnasier i Sydslesvig
Duborg-Skolen ligger i Flensborg
på tomten af det forhenværende
Duborg Slot på Duborg banke.
Skolen blev etableret i 1920 af en
forældrekreds og lå dengang i Mariegade i Flensborg. Skolen er en
fællesskole, hvilket betyder, at den
fungerer som såvel folkeskole som
gymnasium.
Efter København-Bonn aftalerne
i 1955 fik studentereksamen fra
Duborg-Skolen dansk-tysk anerkendelse og gav dermed adgang
til studier såvel i Danmark som i
Tyskland.
A.P. Møller Skolen i Slesvig by er
også en dansk fællesskole med
gymnasial overbygning. Skolen,
der blev indviet i september 2008,

er en gave, til den danske folkedel
i Sydslesvig og Skoleforeningen
fra A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal.
Stor tilfredshed med
Danmarks-Samfundets arbejde i
Sydslesvig
Danmarks-Samfundet var af Det
Kgl. Danske Generalkonsulat i
Flensborg inviteret med til en række arrangementer i forbindelse
med Prinsesse Benediktes besøg
hos det danske og frisiske mindretal i Sydslesvig, herunder blandt
andet en festmiddag og festandagt
i den danske kirke i Westerland på
Sild.
Umiddelbart efter andagten
deltog prinsessen i ’kirkekaffen,’
hvorunder Danmarks-Samfundets
to repræsentanter kom i privat
samtale. Her udtrykte prinsessen
sig særdeles positiv over for Danmarks-Samfundets vigtige arbejde
med at støtte danskheden med faner og flag i Sydslesvig.
Prinsessen fortalte, at hun synes,
at det havde været festligt at deltage i Danmarks-Samfundets faneoverrækkelse og efterfølgende
faneindvielse et par dage før på
Duborg-skolen i Flensborg.
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Danmarks-Samfundet opstiller
faneborg for Dronningen
Tekst og foto: Erik Fage-Pedersen

I

årets kongelige sommertogt indgik et ophold i Aarhus den 3. og 4. juni. I den forbindelse kontaktede Aarhus Kommune Danmarks-Samfundet Lokalforening Aarhus for at
spørge, om de kunne opstille en faneborg ved
Dronningens ankomst.
Lokalforening Aarhus kontaktede derfor alle
de foreninger, der tidligere har fået udleveret
en fane samt mange flere, om at møde op og
være med til at festliggøre Dronningens modtagelse i Aarhus.
Kongeskibets ankomst til Aarhus Honnørkaj
var sat til klokken 10.00. Så for at få tid til at
sikkerheds checke alle deltagerne i faneborgen, skulle deltagerne møde klokken 09.00.
På trods af at det var en fredag i arbejds-/
undervisningstiden lykkedes det at samle 31
faner.

Med de officielle faner endte faneborgen med
at blive på 33 faner. Alt forløb godt. Faneborgen var opstillet med front mod havneindløbet, da Kongeskibet rundede ydermolen.
Efter fortøjning blev der kommanderet
”omkring”, så faneborgen var klar til at blive inspiceret af H.M. Dronningen efter de traditionelle ni hurraråb. Faneborgen forblev opstillet
indtil Dronningen klokken 10.30 i karet kørte
til Rådhuset med Gardehusarer foran og bag
selve kareten.
Bortset fra den umådelig lange og kolde
ventetid var der almindelig glæde blandt deltagerne over at have været med til at gøre
dagen festlig og for at være så tæt på Majestæten.var de fire FDF piger de yngste

Med dags varsel fik vi imidlertid besked på at
fremrykke mødetidspunktet en halv time til
klokken 08.30. Heldigvis var det tørvejr, men
der stod en kold vind ind over kajen, så det var
en lang og kold morgen.
Det var dog lykkedes at få kommunen til at
servere en croissant samt kaffe, te og vand til
deltagerne.
Blandt deltagerne ved faneborgen på
Honnørkajen i Aarhus var de fire FDF piger
de yngste.

33 flag og faner deltog den 3. juni 2022 i den opstillede faneborg
ved Dronningens ankomst til den store østjyske havneby.
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SENESTE NYT FRA LOKALAFDELINGERNE

Foto: Henning Skov

D

anmarks Sportsdanserforbund og Folkedans
Danmark er pr. 1. januar 2022 under navnet
Dans Danmark smeltet sammen til én stor
landsdækkende paraplyorganisation for danseglade
danskere. Under Dans Danmarks første årsmøde den
22. maj 2022 modtog dansere deres egen fane med
hilsen fra Danmarks-Samfundet. Årsmødet fandt sted
i Gunnar Nu salen i Idrættens Hus i Brøndby. John

Sværke og Ib Ketler fra Danmarks-Samfundet overrakte fanen til formanden for Dans Danmark Karen
Pedersen, der efterfølgende selv slog den første søm
i. Andet søm blev slået i af første viceformand Jan Kirk
Todsen og tredje søm ved anden viceformand Bent
Hansen. På vedstående foto modtager Karen Pedersen hammeren af Danmarks-Samfundets Ib Ketler.

D

anmarks-Samfundet Frederikshavn-Læsø udleverede
under Valdemars festen på den kommunale fællesscene
i Frederikshavn to faner.

Foto: Danmarks-Samfundet Frederikshavn-Læsø

Som det fremgår af vedstående foto, blev den ene af fanerne
overrakt foreningen Danske Julemænd, julenissekoner og julenissebørn. Der var også ny fane til Hjemmeværnskompagni
Skagen samt ny fanedug til DCH Sæby.
Det i øvrigt smukke arrangement blev tilrettelagt i samarbejde med Danmarks-Samfundets lokalafdeling og Frederikshavn Mandskor.
Åbningstalen blev holdt af Frederikshavn Kommunes viceborgmester Peter E. Nielsen. Efterfølgende holdt garnisonschef og chef Flådestation Frederikshavn kommandørkaptajn
Jan Landberg Svendsen en aktuel tale om ”Missioner med
flaget”. - Sangblade blev delt rundt til publikum og 18 medlemmer af Frederikshavn Mandskor sang for i fællessange, oplyser formand for Danmarks-Samfundet Frederikshavn-Læsø
Carl Christian Olsen.
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F

ørste Valdemars fest efter revitaliseringen af
Danmarks-Samfundet Lolland-Falster var årets
begivenhed ved Flyvermindesmærket ved Nysted Havn. Monumentet blev opstillet i 1946 for de
10 omkomne amerikanske flyvere hvis fly blev skudt
ned 1. påskedag 1944 under luftkamp over farvandet ud for Nysted.
Jørn Arne Nielsen, formand Danmarks-Samfundet
Lolland-Falster, fortæller, at der blev uddelt tre
faner til henholdsvis Femø Idrætsforening, Maribo
Gymnastikforening og Nysted-Kettinge og omegns
Pensionistforening.
På vedstående foto ses de tre modtager fra venstre
mod højre. Ved selve mindesmærket skimtes Star
and Stripes. Dette flag blev for år tilbage leveret
til mindesmærket af efterkommere af de dræbte
flyvere.

Foto: Jørn Arne Nielsen

D
Foto: Peter Vessel

anmarks-Samfundet Hedensted Kommune
har tilvirket og monteret infotavle ved kommunens officielle flagstand vis a vis motorvejen ved Hedensted. – Tavlen er synlig fra pendlerpladsen, så vi har lavet skilte til samtlige årets
flagdage, oplyser Peter Vessel fra lokalafdelingen.
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Foto: Martin Alskov-Nielson, Veteraner ved Fjorden

F

oreningen ’Veteraner ved Fjorden’ modtog på
Valdemarsdag to Dannebrogs flag fra Danmarks-Samfundet Ringkøbing-Skjern. Flagene skal ifølge den lokale distriktsavis Ugeposten
Skjern bruges på de to flagstænger, der står på
hver side af Holger Danske statuen i Skjern. Holger Danske statuen er en tonstung bronzefigur, der under stor mediebevågenhed blev købt
og opsat af lokale initiativtagere i foråret 2013.

Overrækkelsen blev fejret med flag- og fanemarch
gennem byen med Skjern Garden i spidsen. Danmarks-Samfundet Ringkøbing-Skjerns lokalformand Lars Omer overrakte ved statuen de to flag
til Martin Alskov-Nielson fra Foreningen Veteraner ved Fjorden der formelt var modtager af de to
Dannebrogsflag.
På vedstående foto gøres der klar til marchen fra
Torvet op til statuen.

E

fter 15 år i fællesskab med
Danmarks-Samfundet i nabobyen Viborg kunne Danmarks-Samfundet lokalforening Skive
på Valdemarsdag i år igen kalde til
flag- og fanesamling i eget regi. Ifølge
lokalformand Preben Sloth kom der
68 deltagere med 14 flag- og faner
til opstillingen på Posthus Torvet og
efterfølgende march til Valdemars
gudstjeneste i Skive Kirke.
Efter indmarch forestod sogne- og
feltpræst Mads H. Callesen gudstjenesten og kaldte herefter de
foreninger op, der skulle modtage
fane. Mads H. Callesen læste et vers
specielt udvalgt til hver enkelt forening, hvorefter fane og diplom blev
overrakt af formanden Preben Sloth,
der formanede fanebæreren at føre
og passe godt på fanen.
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D

anmarks-Samfundets lokalafdeling Storebælt har Valdemarsdag 2022 tildelt årets Flagpris 2022 til NILPETER
A/S Elmedalsvej, Slagelse.

NILPETER flager flittig med Dannebrog når der er udenlands
kundebesøg, hvor der flages med gæsternes nationalflag og
med Dannebrog placeret korrekt. Det er forbilledligt, at man
som privat firma gør en sag ud af at flage rigtigt, og det vil vi fra
lokalforeningen gerne belønne med tildelingen af årets flagpris,
oplyser lokalafdelingsformand Holger Janns der på vedstående
foto overrækker flagprisen 2022 til Executive P.A. Anne Plasmann, fra NILPETER A/S.
Danmarks-Samfundet lokalafdeling Storebælt dækker hele
Slagelse Kommune.

Årsmøderne i Sydslesvig

Foto: Henriette Fenger Grønfeldt

U

nder mottoet ”Sydslesvig – mit valg” blev
årsmøderne i Sydslesvig afholdt hen over
weekenden 10. til 12. juni 2022. Ifølge Danmarks-Samfundets landsformand Bjarne Erbo
Grønfeldt blev det en uforglemmelig weekend med
fest, glæde og underholdning over hele linjen i såvel
Flensborg som Husum, Eckernførde og Slesvig.
I forbindelse med årsmøderne overrakte Danmarks-Samfundet fane til Sydslesvigsk Forening
distrikt Satrup-Havetoft samt flag til De Danske

Foto: Henriette Fenger Grønfeldt
Spejderkorps Sydslesvig. – Fra Danmarks-Samfundets landsledelse skal der lyde en kæmpestor tak
til alle de frivillige, der kom fra nær og fjern og var
med til at transportere og opsætte telte og derefter
promovere Danmarks-Samfundet ved de forskellige arrangementer. Jeres indsats var altafgørende
for, at Danmarks-Samfundet i det hele taget var til
stede ved årsmøderne og blev promoveret på allerbedste vis, siger Bjarne Erbo Grønfeldt.

Faneborg på Kongens Nytorv i København
I anledning af Hendes Majestæt Dronningens Regeringsjubilæum opstiller Danmarks-Samfundet
lørdag den 10. september 2022 en faneborg på Kongens Nytorv i København.
Tilmelding på mail: ds@danmarks-samfundet.dk senest 26. august 2022.
Vi mødes foran Magasin du Nord ved opgangen fra Metroen. Se efter Danmarks-Samfundets pavillon.
Læs mere om faneborgen på hjemmesiden og på Facebook.
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Foto: Skive Gymnastikforening

Foto: Anne Meldgaard

U

nder Danske Sømands- og Udlandskirkers
(DSUK) repræsentantskabsmøde i august
2021 på Hotel Comwell i Kolding overdrog
Danmarks-Samfundets kasserer Daniel Klestrup
Bjærge den velgørende organisation deres egen
fane. Endvidere Modtager var formanden for
Dansk KFUM i London Karen Maibom. Fanen
bliver fremadrettet eneste flagmarkering ved
DSUK´s lands- og repræsentantskabsmøder.

S

kive Gymnastikforening havde godt gang i
tælleapparatet med omkring 1.300 betalende gæster da over 900 gymnaster den 26.
marts 2022 bød til gymnastikopvisning i Kulturcenter Skive. Inden opvisningen gik i gang overrakte Jesper Milling fra Danmarks-Samfundet
Viborg-Skive en ny fane til gymnastikforeningen.
Danmarks-Samfundet Viborg-Skive er efterfølgende blev delt op i en Viborg og en Skive afdeling.
På vedstående foto er borgmester Skive Kommune Peder Christian Kirkegaard i gang med at slå
første søm i den spritnye fane. De to øvrige søm
blev slået i af formanden for Skive Gymnastikforening Janni Lind Nielsen og Jesper Milling.

Få svar på alt om Dannebrog!
Flagkonsulent Søren Cruys-Bagger fra
Nationalt videncenter om Dannebrog
er altid klar til at svare på de relevante spørgsmål om
Danmarks nationalsymbol Dannebrog, der ofte stilles til
Danmarks-Samfundet.
Klik ind på Danmarks-Samfundets hjemmeside:
danmarks-samfundet.dk/Viden-om-Dannebrog eller mail til:
flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk
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Lokalforening Sønderjylland
er igen i god gænge

E

fter nogle år med alt for megen ro om Danmarks-Samfundets Lokalforening Sønderjylland, er der igen gang i aktiviteterne i Grænselandet.

Den 15. juni 2022 var den sønderjyske lokalafdeling således sammen med Haderslev Domkirke
arrangør af en kombineret Valdemars- og Genforeningsfest i Domkirken. Genforeningsfesten
er på baggrund af, at den formelle overdragelse af
Nordslesvig til Danmark skete den 15. juni 1920.

Under højtideligheden i Domkirken overrakte
formanden for Danmarks-Samfundet Lokalafdeling Sønderjylland Christian Rasmussen fire faner
til lokale foreninger.
Den på alle måder flotte og højtidelige arrangement sluttede med kaffe på domkirkepladsen
med den historiske forening Jyske Landsoldater
som vært.

Danmarks-Samfundet
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Idrættens Hus | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby
Telefon 24 46 81 26 | E-mail: ds@danmarks-samfundet.dk | www.danmarks-samfundet.dk
Redaktion: Ansvh. redaktør Daniel Klestrup Bjærge. Ib Ketler | Leif Mortensen

Foto: Judith Nielsen Legarth

Sognepræst Kim Legarths tale var en hyldest
til Dannebrog, som vort lands nationale samlingsmærke i såvel lyst som nød, skriver Kaj
Kongsted i sin blog. Han fortæller også, at regimentschef for Slesvigske Fodregiment oberstløjtnant Henrik Flach i sin tale kom ind på den
store symbolske værdi Dannebrog har. Regimentschefen rundede også de konkrete situationer, hvor forsvaret kæmpede for flaget og
hvordan blandt andet Slesvigske Fodregiments
Fane især i grænselandet har haft stor betydning.

Foto: Judith Nielsen Legarth

Ifølge Kaj Kongsted, k-omentar.blogspot.com
startede højtideligheden med en flot indledningsprocession op gennem Domkirken skib medens
pianist Julia Tabakova fremførte et festligt præludium på kirkens hovedorgel. Med i processionen
var blandt andet repræsentanter for Haderslev
Kjøbstad Vægterlaug, Tyrstrup Kirkes Kor, Slesvigske Fodregiment, Danmarks-Samfundets Lokalafdeling Sønderjylland og Forvarsbrødrene
Sønderborg med flere.
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Foto: Henri Holm

