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Så nærmer vi os årets afslutning, og så er der tradition for at skue tilbage over
årets begivenheder. For Danmarks-Samfundet har det været et år præget af opog nedture. I november sidste år fik vi afslag på vor anmodning om dispensation
for de strenge regler i den nye lov om indsamlinger, som medførte, at vi efter
2017 ikke længere må sælge vore Valdemarsflag på gaden. I maj 2015 meddelte
Kulturstyrelsen, at vi ikke kom i betragtning ved uddelingen af tips- og
lottomidler på grund af færre midler til uddeling. Vi havde ellers i de sidste 10 til
12 år modtaget omkring 300.000 kr. om året. Faner og flag til udlevering på
Valdemarsdag var allerede bestilt, så vi blev nødt til at tage af formuen, for at få
enderne til at mødes. Kun et par uger senere oplyste Rigsarkivet os om at, med
mindre vi havde en skriftlig tilladelse til at benytte den lukkede kongekrone i vort
logo, skulle denne brug ophøre. Logoet er blevet moderniseret, men
kongekronen har fra begyndelsen været en vigtig bestanddel af logoet og er
formodentligt tegnet i 1912. Desværre brændte Danmarks-Samfundets arkiv i
1924, så vi har ikke selv nogen tilladelse, men forsøger naturligvis at lede andre
steder.
Men lad mig så nævne opturene. En henvendelse til Kulturministeren efter
sommerferien førte heldigvis til, at vi alligevel i år får 300.000 kr. Og i oktober
fik vi at vide, at vi ikke, som tidligere meddelt os, er omfattet af de strenge
regler vedrørende gadesalg i indsamlingsloven, så længe vi overholder god
indsamlingsskik. Så vor økonomiske situation ser i dag meget bedre ud end for
blot et par måneder siden. Vi har nu kun kongekronen at slås med, og venter
spændt på resultatet af den retssag, som Rigsarkivet har anlagt mod en af de
kongeligt privilegerede kroer, der har nægtet at fjerne skiltet med kongekronen.
Årets kampagne er nu afsluttet og resultatet er opgjort. Salget af
Valdemarsflag er gået rimeligt. Godt 224.000 kr. blev det til i år, hvilket er en
lille nedgang på ca. 2 %. Til gengæld fortsætter det totale medlemstal at stige,
hvad vi selvfølgelig er meget glade for, men det dækker desværre også over en
lidt for stor afgang. På repræsentantskabsmødet i marts satte vi som mål, at vi
skal nå 2000 medlemmer inden repræsentantskabsmødet i 2017, så der er
desværre et godt stykke vej endnu.
Danmarks-Samfundet deltager i flere og flere arrangementer ud over landet. Vi
er meget bevidste om, at der skal arbejdes hårdt med vor tilstedeværelse og
synlighed, så vi kommer i medierne, og organisationen bliver kendt i bredere
kredse. Vi har også i flere tilfælde påtalt sager om misbrug af Dannebrog. Sager
vi ofte har modtaget fra medlemmer. Vi er altid glade for oplysninger om
sådanne sager, så vi kan kontakte misbrugeren.
Til sidst vil jeg gerne takke alle for Jeres uvurderlige støtte, uden den ville vi
være nødsagede til at nedtone vort arbejde for Dannebrog. Jeres hjælp giver os
håb og energi til at fortsætte.
Landsledelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende 2016.
På gensyn i det nye år.

Nationalt videncenter om Dannebrog
Videncenterkonsulent Søren Cruys-Bagger

Folder om fanen ved kirkelige handlinger. Der har været mange forespørgsler
om korrekt anvendelse af dannebrogsfanen ved forskellige typer af kirkelige
handlinger. Videncenteret har udarbejdet en A5-folder som indeholder de vigtige
anliggender, når en dannebrogsfane skal deltage ved kirkelige handlinger. På
Danmarks-Samfundets hjemmeside kan du finde folderen. I Håndbog for
fanebærere er der en mere omfattende beskrivelse af flagning og anvendelse af
faner ved kirkelige handlinger.
Sluk lyset. Mange flagstænger er i denne juletid smykket med blinkende farvede
diodelyskæder. Hvis man ønsker at flage med Dannebrog skal lyset være slukket.
Det ser ikke pænt ud både at have vimpel eller stander i flagstangen samtidig
med blinkende lys. Flagning om natten. Flagning om natten er tilladt, hvis flaget
er belyst. Tændte lysdioder er ikke korrekt belysning af flaget. Anden belysning,
herunder gadebelysning, er heller ikke tilstrækkelig belysning.
Flag på juletræet. National julepynt. Dannebrogsflag og de rød-hvide farver i
julepynten kom på juletræet i midten af 1800-årene. Specielt efter 1864 blev
dette meget folkekært. Danskeren havde efter nederlaget i endnu højere grad
brug for at vise sin nationalisme. Fra
denne periode stammer også at man
pyntede træet med trompeter og
trommer. At denne form for national
stemning var en del af den danske jul
kan man se på det ældst bevarede
danske kræmmerhus fra 1866. Her er
motivet ikke nisser, engle eller andre
julemotiver, men "Den Tapre
Landsoldat" med bøgekvisten. Det er
ikke kun i Danmark at man har sat sit
nationale flag på juletræet, det gør
man også i de nordiske lande. Så
hæng meget gerne de små
dannebrogsflag på årets juletræ. Det
er en dansk juletradition.
Kilde (foto): http://www.keldesminiatureshop.dk/grafik/flagguilander.jpg

Danmarks-Samfundet
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefonnummer
43 26 20 96
Fax
43 26 26 27
E-mail
ds@danmarkssamfundet.dk
Vi er på internettet!
www.danmarkssamfundet.dk
Redaktør: Daniel K.
Bjærge.

Kalender for 2016

Gunnar Bak Cedermann, forretningsfører

Danmarks-Samfundet har i mange
år udsendt en kalender til alle
vores medlemmer, dette var også
tilfældet i 2015. Af sparehensyn
har Danmarks-Samfundet
besluttet at kalendere fra og med
2016 kun udsendes til enkelt- og
familiemedlemmer. Vores
medlemsforeninger opfordres i
stedet at hente kalenderen fra
vores hjemmeside. Se under
nyheder. Der kan printes det
antal, der er behov for i de enkelte foreninger. Det er tillige tilladt alle at linke
til vores kalender på hjemmesiden. Har enkelt- og familiemedlemmer brug for
mere end den tilsendte kan der printes yderligere eksemplarer.

