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Flag- og faneborg opstillet i Mindelunden København 
29. august 2022
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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-Sam-
fundet, 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 hjemme-
siden.

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

Dronning Elisabeths død den 
8. september 2022 ændrede 
på flere punkter den plan-

lagte markering af Dronning Mar-
grethes 50 års regeringsjubilæum. 

Et af de planlagte tiltag der blev 
hårdt ramt, var Danmarks-Sam-
fundets og Danske Soldater og 
Marineforeningers Fællesråd 
omfattende planer for opstilling af 
faneborg på to etaper af regentens 
kørsel i karret gennem den indre by 
i København. 

Efter invitation fra hoffet blev der 
i løbet af sommeren rundsendt in-
vitation til Danmarks-Samfundets 
lokalforeninger om tilmelding af fa-
ner hvilket mange tog positiv imod.

Efter lidt misforståelser og tilpas-
ninger blev det besluttet, at fane-
borgen fra Danmarks-Samfundet 
skulle opstilles ned til Nytorv og 
Gammeltorv. Denne placering var, 
hvor TV2 skulle transmitter begi-
venheden, og gav dermed en gyl-
den mulighed for promovering på 
landsdækken TV. – Vi lavede straks 
aftaler om interviews og andet med 
journalister fra TV2, siger Jørgen 
Falkenberg, der også fortæller, at 
det var lykkedes at skaffe en spon-
sor til indkøb af ”Faneplader” i sølv, 
som minde til de faner der deltog i 
regentjubilæet. 

Forplejning på plads 

- Uden mad og drikke går det ikke, 
så der var bestilt 250 sandwich 
som skulle afhentes tidlig lørdag 
morgen, siger Jørgen Falkenberg 
og uddyber: -  Papirflag til udde-
ling på Strøget var afhentet på 
landskontoret i Brøndby, der var 
truffet aftale med udskænknings-
stederne og souvenir standene på 
Nytorv, ja selv aftale med nogle af 
de næringsdrivende om at få lov til 
at låne deres toilet faciliteter hvis 
fanebærerne skulle få behov. Jo da 

Faneborg aflyst!

alt var klart til den store dag. Fredag 
over middag ringer telefonen. Fra 
adjudantstaben meddeles det, at ka-
retturen gennem København lørdag 
middag er blevet aflyst på grund af 
Dronning Elisabeths død. Jeg ringer 
herefter til leverandøren af sandwich, 
og spørger, hvordan det går der? Ja 
fint, vi er lige blevet færdig med dine 
sandwich, og det er pakket, og står nu 
på køl. Jeg kører til leverandøren og 
henter sandwich, mange sandwich og 
tænker hvad gør jeg nu med dem? 

Hvor kan jeg komme af med dem og 
måske gøre gavn. Mændenes hjem er 
under ombygning og Himmelekspres-
sen er lukket. Men på Sundholmen 
var der en stor del farende svende 
og svendinder som blev rigtig glade 
for frisksmurte sandwich, det samme 
med de mange hjemløse der samles 
på Christianshavns Torv. Så selv om 
250 sandwich er mange, så der blev 
delt ud til højre og til venstre, det lyk-
kedes at komme af med alle, lyder det 
fra Jørgen Falkenberg.

Kilde og foto: Jørgen FalkenbergKilde og foto: Jørgen Falkenberg

Så er der dømt sandwich  
for alle pengene!
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STILLINGSANNONCE

Danmarks-Samfundet søger forretningsfører 

Efter 19 år på posten som Danmarks-Samfundets forretningsfører  
glæder Gunnar Bak Cedermann  

sig til at nyde tilværelsen som fuldtidspensionist. 

Da posten ønskes hurtig genbesat, søger vi derfor en person,  
der kan håndtere jobbet som bindeled mellem vore  
mange medlemmer samtidig med at vedkommende  

er organisationens umiddelbare ansigt og profil udadtil.

Jobbet er en deltidsstilling med primær arbejdsplads på  
Danmarks-Samfundets kontor i Idrættens Hus Brøndby og  

sekundær som hjemmearbejdsplads. 

Yderligere oplysninger hos Gunnar Bak Cedermann. 

telefon 24468126 eller mail: ds@danmarks-samfundet.dk

Man kan også skrive til: 

Danmarks-Samfundet 
Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby

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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Festlig dag i Rådhussalen på  
Odense Rådhus

Efter to aflyste Valdemarsfester i streg, kunne 
Danmarks-Samfundet lokalforening Fyn den 
15. juni 2022 igen byde til fejring af Dannebrog 

i Rådhussalen på Odense Rådhus.  
 
Ifølge lokalforeningsformand Palle Wognsen deltog 
omkring 250 gæster i arrangementet. - Aftenen bød 
på musikalsk underholdning af harmoniorkestret 
fra Hjemmeværnets Musikkorps Syd og kor a la 
Carte, der gennem mange år, har haft Valdemarsfe-
sten på deres koncertprogram. Et godt samarbejde, 
der løfter aftenen, siger Palle Wognsen.  
 
Under faneborgens indmarch spillede musikkorp-
set kronprinsesse Marys honnørmarch. Herudover 
bød aftenens program på underholdning af baryton 
Thomas Storm, der som optakt til aftenens donatio-
ner sang nogle sange fra Højskolesangbogen.  
 
Politidirektør fra Fyns Politi Arne Gram holdt tale 
for flaget og varetog efterfølgende uddelingen af en 
stander og seks faner.   

Politidirektør Fyns Politi Arne Gram 
holder flagtale for de 250 gæster i 
Rådhussalen. (Foto: Jens Wognsen)

Aftenen sluttede med yderligere sange af Thomas 
Storm og festlig musisk underholdning af Hjemme-
værnets Musikkorps.

Rådhussalen i Odense Rådhus danner en perfekt kulisse når Danmarks-Samfundet lokal-
forening Fyn holder Valdemarsfest.
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Danmarks-Samfundets lokalforening Aalborg 
havde en fantastisk Valdemars dag med fej-
ring i det centrale Aalborg. 45 flag og faner 

blev ført fra Aalborg Slot frem til Gammel Torv, hvor 
de blev modtaget af Lokalforeningsformand Mads 
Sølver Pedersen, som netop havde takket Aaby 
Blæserne og Aalborg Garden for en flot opvarm-
ningskoncert.  
 
Efter afgivelse af Dansk Løsen ved Aalborg Kanon-
laug blev festtalen holdt af direktør for Musikkens 
Hus i Aalborg Lasse Rich Henningsen.  
 
Inden forlægning til gudstjenesten i Vor Frue Kirke 
med tale af biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, 
der på vedstående foto er klar til afmarch fra Gam-
mel Torv, blev der uddelt 13 faner, 2 flag samt 6 båd 
flag.  
Arrangementet sluttede med et traktement på Aal-
borg Rådhus med Aalborg Event som vært.  
 
(Foto: Danmarks-Samfundet lokalforening Aalborg) 

Det der gjorde mest indtryk på Heidi Anita Stentoft, der var Slagelse Kommunes koordinator i forbindel-
se med Den Nationale Flagdags markering den 5. september 2022 på Vikingemuseet Trelleborg var, at 
otte børn efter seancen fik overrakt veteranernes børnemedalje. Inden de ca. 100 deltagere nåede så 

langt, var der åbningstale ved museumsdirektør Anne-Christine Falk Larsen.  
 
Slagelse Kommunes borgmester Knud Vincents og chef Gardehusarregimentet oberst Jørn Christensen var 
også på talerstolen.  
 
Arrangementet sluttede som skrevet med et socialt samvær for de fremmødte.  
(Foto: D-S Lokalforening Storebælt)



6 Nyhedsbrev årgang 9, nr. 3

Danmarks-Samfundet Storkøbenhavn deltog 
den 29. august 2022 i mindehøjtidelighe-
den i Mindelunden Ryvangen i København. 

Efter velkomst af Jan Kaare Christensen formand 
for De Allierede Danske Våbenfæller og tale af 
formanden for Frihedskampens Veteraners Min-
defold Christian Eugen-Olsen, blev der lagt kranse 
ved De Danske Krigssejlere, De Allierede Danske 
Våbenfæller og Frihedskampes Veteraners Min-
defond. 

Specialkonsulent Lars Hven Troelsen opfordrer 
medlemmerne af Danmarks-Samfundet Storkø-
benhavn til fremadrettet at bakke op om dette 
arrangement. 

Flagdag markeret på Koldkrigsmuseum Langelandsfort

Knud Erik Thinggaard fortæller, at Danmarks-Samfundet Lokalforening Langeland på den Nationale 
Flagdag den 5. september 2022 var med under arrangementet, der sædvanen tro blev afviklet på 
Koldkrigsmuseum Langelandsfort. – Som mange ved, er fortet placeret på Langelands østkysts ud 

mod Langelandsbæltet. På dagen var der en kraftig østenvind, så de seks flag og faner fra os selv samt 
det lokale Hjemmeværn, Flyverhjemmeværnet, Danmarks Veteraner, Garderforenings og Langeland 
Marineforening så sig godt ud fuld udfoldet, lyder det fra Knud Erik Thinggaard. 
Chef Flyverhjemmeværnet oberst Kern Oddershede holdt dagen tale. Hen mindede han blandt andet 
deltagerne om, at man til stadighed skal huske at tænke på Danmarks udsendte og deres pårørende. 

Foto: Søren Konradsen
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I forbindelse med Dronningens 50 års fødselsdag den 16. april 1990 blev der på initiativ af daværen-
de borgmester i Brøndby Kommune, Kjeld Rasmussen, opsat en 50 meter høj flagmast – kaldet Mar-
grethemasten – på en jordvold ved Brøndby Stadion. Såvel mast som jordvold var efterhånden så med-

taget af tidens tand, at pladsen skulle gennemrenoveres. 
 
Den 14. august 2022 kunne nuværende brøndbyborgmester Ken Max Magelund så foreta-
ge indvielse af det nye flaganlæg. Det gjorde han ved med hiv og sving via spillet at hejse den 
30 kilo tunge og 130 kvadratmeter store Dannebrog til tops på den genetablerede flagstang.  
 
I sin indvielsestale oplyste Ken Max Magelund, at flagstangen og flagbastionen skal indgå i et nyt cykel-
stisystem, der skal gøre det nemmere for lokale og turister at besøge stedet.
(Foto: Kasper Ketler)
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Danmarks-Samfundet
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

Idrættens Hus | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby
Telefon 24 46 81 26 | E-mail: ds@danmarks-samfundet.dk | www.danmarks-samfundet.dk  
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Ifølge Lars Hven Troelsen var det første gang Dronningen som regent officielt besøgte Frederiksberg 
Kommune, da hun den 1. september 2022 i forbindelse med årets sommertogter ankom til Frederiks-
berg Rådhusplads. – Vejret viste sig fra sin smukkeste side. Solen skinnede på de mange medbragte 
Dannebrogsflag og præsenterede dermed Frederiksberg Rådhusplads på bedste vis, siger Lars Hven 
Troelsen. Han benytter også lejligheden til på vegne af Danmarks-Samfundet Storkøbenhavn, at takke 
de foreninger der mødte frem med flag og faner, og dermed bidrog til den gode stemning på pladsen. 
(Foto: Søren Konradsen.)


