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FAKTABOKS:

1.520 medlemmer i alt.
Totalt set en tilgang på 180
medlemmer i 2013 –
afgang på 155 medlemmer,
heraf 125 pga.
kontingentrestance.
Ultimo februar 2014 en
tilgang på 27 medlemmer.
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Formandens klumme
Preben Petersen, landsformand.

Kære medlemmer
Velkommen til premiere på Danmarks-Samfundets nyhedsbrev til vores
heldigvis stadigt flere medlemmer.
Formålet med nyhedsbrevet er at holde jer informeret om, hvad der
rører sig i forhold til såvel Dannebrog som Danmarks-Samfundet lidt
oftere, end vi har gjort tidligere.
Især i de områder, hvor der endnu ikke findes lokalforeninger, der
indbyder medlemmerne til at medvirke til aktiviteter, har kontakten ofte
begrænset sig til Årsskriftet og en julehilsen.
Skulle der være enkelte, der mod forventning ikke ønsker at modtage
nyhedsbrevet, kan det selvfølgelig afbestilles ved at sende en mail til
lokalformanden

300 flag og faner blev der
uddelt i 2013.
2014 byder på ca. 200 flag
og faner til rådighed.

Af økonomiske årsager sendes nyhedsbrevet kun til lokalformændene,
som bedes sende til lokale medlemmer. Endvidere vil det også ligge på
www.danmarks-samfundet.dk. Hvis modtagere af nyhedsbrevet møder
medlemmer, der ikke modtager det, må I gerne opfordre dem til at
abonnere - igen med en kort mail til ds@danmarks-samfundet.dk.

Repræsentantskabsmøde
Har du indlæg du vil have
med i nyhedsbrevet kan du
sende det til
landssekretæren:
klestrup@hotmail.com

Lørdag den 8. marts er der repræsentantskabsmøde i DanmarksSamfundet. I skrivende stund kender jeg ikke indholdet og udfaldet af
drøftelserne, men jeg går i hvert fald til mødet med glæde over stadigt
større interesse for Dannebrog i bred forstand - og for DanmarksSamfundet og vores nyetablerede Videncenter om Dannebrog, der får
mange henvendelser fra borgere, myndigheder og organisationer og også
selv tager emner op.
I kan læse mere om repræsentantskabsmødet i Årsskriftet, der kommer
senere på foråret.
Jeg har ovenfor nævnt temaerne lokalforeninger, medlemmer og
økonomi. Hvis nogen i medlemskredsen skulle have overskud til at
involvere sig yderligere i Danmarks-Samfundets arbejde - ud over det
meget vigtige medlemskab, I allerede har, så hører vi gerne fra jer: Vi vil
gerne have oprettet lokalforeninger "på de bare pletter", have styrket de
nuværende lokalforeninger, og have flere medlemmer og bedre økonomi
til at løfte endnu flere af de opgaver, der ligger lige foran os. Mere om
det i et kommende nyhedsbrev.
Godt forår!

Hvem samarbejder
videncenteret med?
Videncenteret indsamler,
skaber og formidler viden i
tæt samarbejde med
statslige institutioner og
styrelser, offentlige og
private virksomheder samt
andre aktører.

Kontakt til
videncenteret.
Videncenter om Dannebrog
er en del af
landsorganisationen
Danmarks-Samfundet og
videncenterkonsulenten
kontaktes gennem
Danmarks-Samfundets
landskontor.

Videncenterets
mission
Der ikke til dato er
vedtaget en speciel flaglov
om Dannebrog. Det har
eksempelvis Norge, Sverige
og Grønland. Brugen af
flaget og vores
nationalsymbol er baseret
på gamle forordninger og
meget få cirkulærer. Det
giver mulighed for
fortolkninger af de
forskellige spørgsmål, der
opstår, når Dannebrog
indgår i dagliglivets vidt
forskellige foreteelser
under lige så forskellige
vilkår. Det nationale
videncenter skaber
anerkendt viden om
korrekt brug af Dannebrog.

Danmarks-Samfundet
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefonnummer
43 26 20 96
Fax
43 26 26 27
E-mail
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Vi er på internettet!
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Nationalt videncenter om Dannebrog
ved videncenterkonsulent Søren Cruys-Bagger

Danmarks-Samfundet har i 2013 etableret Nationalt videncenter om
Dannebrog. Der har været behov for at Danmarks-Samfundet mere
professionelt kunne informere og skabe korrekt viden om Dannebrog.
2013 var et godt år
Videncenteret har i 2013 besvaret 28 skriftlige spørgsmål om hvordan
Dannebrog skal anvendes. Både organisationer, foreninger, offentlige
som statslige institutioner har været gode til at stille spørgsmål når de er
kommet i tvivl om flaget. I 2013 har videncenteret været koordinator for
udarbejdelsen af det faglige indhold i Danmarks-Samfundets Håndbog for
fanebærere. Videncenteret har etableret et godt samarbejde med
Kongehusets Adjudantstab om brug af Dannebrog i forbindelse med
kongelige besøg. Videncenteret har antikvarisk anskaffet sig en række af
de publikationer som Danmarks-Samfundet har udgivet siden 1912.
Hvad er et nationalt videncenter om Dannebrog?
Det nationale videncenter om Dannebrog er en del af landsforeningen
Danmarks-Samfundet og varetager en række opgaver om Dannebrog.
Videncenterets intention er at indsamle, rådgive, dokumentere, informere
og formidle viden om Dannebrog som et nationalt symbol for dansk
kultur, fællesskab og identitet.
Centeret sikrer forankring af den indhøstede viden i praksis og skaber
anerkendt viden om korrekt brug af Dannebrog.
Videncenteret skal fremme forståelsen af at Dannebrogs historie, flaget
som nationalsymbol og flaget som kulturarv har betydning for
samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag.
Videncenteret er kendetegnet ved at have spidskompetencer på nationalt
niveau om Dannebrog.
Målet er at styrke alle der måtte ønske det viden om og forståelse af
Dannebrog som en forudsætning for dansk identitet.
Kommende arbejdsopgaver
Udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog. Udarbejde en
ny udgave af bogen Sådan bruges Dannebrog. Afholde kurser og foredrag
samt undervise i korrekt brug af Dannebrog. Rådgive og vejlede om brug
og anvendelse af Dannebrog. Være rådgivere for offentlige myndigheder i
flagspørgsmål. Rådgive i sager om kulturminder hvori Dannebrog indgår.
Videncenteret arbejder på at skabe overblik over eksisterende viden om
Dannebrog med henblik på at styrke en national formidling om
Dannebrogs historie og Dannebrog som kulturarv.
Centeret vil bidrage til en yderligere styrkelse af det
grænseoverskridende dannebrogsfaglige samarbejde med de nordiske
lande og med det danske mindretal i Sydslesvig.
Hvorfor må Danmarks Radio flage med splitflag? Det er jo en selvejende
offentlig virksomhed og ikke en statsinstitution. Der optræder en officiel
liste fra 1919 hvor private har fået lov til at flage med splitflag uden
tilladelse. Mange tidligere statsinstitutioner er blevet selvejende offentlige
virksomheder. Må de stadig flage med splitflag? Der er behov for sammen
med Justitsministeriet at få afklaret hvem der må flage med splitflag.

