Sønderborg kommune
udvider programmet
Jeg er meget tilfreds med, at det
i år lykkes at udvide programmet
i Sønderborg på flagdagen den 5.
september.

Arrangementet i Sønderborg vil
blive indledt med en march med
soldater og marchmusik fra Sergentskolen i Sønderborg til Rådhustorvet, hvor der vil være taler
af garnisonskommandant, borgmester og en tidligere udsendt.

Desuden arbejder vi på at udvide
programmet med en gudstjeneste i
Sct. Marie kirke afsluttende med et
mindre arrangement på kasernen.
Jeg ser frem til en værdig og god
dag den 5. september i Sønderborg.

HUSK FLAGDAGEN
Nr. 1 · sommer 2012

Borgmester Aase Nyegaard,
Sønderborg kommune

I samarbejde med garnisonen i
Sønderborg, Folk og Forsvar og
Sønderborg Kommune vil vi som
de tidligere år markere dagen ved
rådhuset. Og så vil vi som noget
nyt invitere alle fra kommunen,
som har været udsendt siden 1949
– fra forsvar, politi, beredskab og
sundhedsvæsen (læger og sygeplejersker m.v.).
Disse udsendinge fortjener respekt
for deres indsats for Danmark, og
derfor glæder det mig, at vi gennem Folk og Forsvar kan sende en
personlig invitation.

”For at kunne støtte veteraner, der
har været udsendt af forsvaret siden
1948, kan kommunerne anmode Forsvarets Personeltjeneste om en liste
med de registrerede veteraners fulde
navn og adresser.

blev indviet 10. maj i år på Trænregimentets fødselsdag af oberst
Flemming Larsen, garnisionskommandant på Aalborg Kaserner.

MINDESMÆRKE OG MINDELUND

-” Mindetavlen er til ære for de soldater fra Aalborg Kaserner, der er
omkommet i international tjeneste
i Congo, Cypern, Kroatien, Kosovo
og Irak. Ingen af soldaterne er omkommet ved egentlige kamphand-

linger, men tabet er lige smerteligt.
Vi skal aldrig glemme, dem vi mistede, derfor er det vigtigt, at vi nu
har et mindesmærke og en mindelund, sagde oberst Flemming Larsen ved indvielsen.
Ordene får ekstra klang, når Nordjylland på Flagdagen den 5. september marcherer gennem Aalborg
og holder parade på Gl. Torv i Ålborg. Forinden har formand Kjel
Christensen. De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg og oberst
Flemming Larsen holdt tale. Des-

Det kan fx være, hvis kommunerne
vil sende invitationer ud i forbindelse med den årlige flagdag.
Listen opdateres to gange årligt, hhv.
i april og oktober,” siger major Sven

Erik Andersen, Forsvarets Personeltjeneste til Folk & Forsvar.
Den enkelte kommune kan sende en
mail til fpt@mil.dk med angivelse
af årsagen til behovet for listen og i
emnefeltet skrive, ”Anmodning om
Kolofon:
Flagavisen er udgivet af den forsvars- og
sikkerhedspolitiske organisation
Folk & Forsvar
Nørre Voldgade 27. A.st.
1358 København K
tlf. 3314 7900
mail.folkogforsvar@fkfr.dk
hjemmeside www.folkogforsvar.dk

Hold 13, Camp Bastion i Afghanistan
gennemførte fornylig Dancommarchen.
400 deltog og samlede penge ind til de tre
veteranhjem i Danmark.

NORDJYLLAND FORSTÅR
AT INDDRAGE HELE BYEN
I FLAGDAGEN
Konstabel Kurt Tage Jørgensen,
Cypern, Hold 4,1966, konstabel Niels Ove Pedersen, Cypern,
Hold21,1974, sergent Bent Viggo Søndergaard, Cypern, Hold
24,1975, kaptajn Frank Donskov
Pedersen, Kroatien, Hold 6, 1994,
overkonstabel Susanne Lauritzen,
Kosovo, Hold 8, 2003 og seniorsergent Arne Ziegler, Irak, Hold
6, 2005. Det er de fem navne på
mindevæggen i Mindelunden på
Aalborg Kaserne. Mindelunden

DU KAN KONTAKTE FORSVARETS
PERSONELTJENESTE OG FÅ DIN
EGEN KOMMUNES VETERANNAVNE

Tak til Forsvarets MedieCenter,
www.soldater.dk samt respektive lokale
fotografer.

Foto. Stig Larsen, PIODancom ISAF 13

veteranadresser”. Forsvarets Personeltjeneste sender derpå en liste
med alle registrerede veteraner, hvor
kommunen kan udvælge veteraner
på baggrund af relevante postnumre”.
Næste Flagavis udgives i september.
Deadline 10. september 2012.
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TAK TIL DANMARKS UDSENDTE
OG DERES PÅRØRENDE
Af statsminister
Helle Thorning-Schmidt
På flagdagen viser Danmark sin respekt for og anerkendelse af den store indsats, som mange danskere yder
i udlandet for at forsvare de værdier,
der er vigtige for os.
Menneskerettigheder, frihed og demokrati er grundlæggende værdier,
som burde være alle mennesker forundt. Men sådan er det jo ikke. Det
kræver en stadig indsats at kunne
leve i et samfund, som værner om de
demokratiske værdier. Den indsats
er mange danskere villige til at yde,
også i udlandet og under fjerne himmelstrøg.

BESØG I LIBYEN
OG AFGHANISTAN

Jeg har besøgt Libyen og Afghanistan
– områder, hvor danske udsendte er
med til at gøre en forskel. Her har jeg
oplevet befolkningens taknemmelighed over den danske indsats. Det har
været meget gribende. Det gør mig
stolt over at være dansker. Det kan
vi alle være stolte af.
Når vi mødes på flagdagen onsdag
den 5. september 2012, så er det netop for at vise respekt og taknemmelighed over for alle de mange danskere, som har været udsendt for Dan-

Lene Espersen, MF, valgt i Nordjylland
uden medvirker konferencier Peter
Reinau, Hjemmeværnets Trommekorps, Aalborg Kanonlaug og MFèr
Lene Espersen. Det hele efterfølges
af gudstjeneste i Budolfi Kirke ved
provst Koppelgaard og reception på
Aalborg Rådhus.

Statsminister
Helle Thorning-Schmidt
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Folk og Forsvar, Nørre Voldgade 27 A.st., 1358 København K

Af borgmester
Aase Nyegaard

Den nationale flagdag 5. september 2012

mark, ikke bare i Libyen og Afghanistan, men i konflikt- og kriseområder
mange steder i verden. Deres indsats
giver Danmark mulighed for at tage
et ansvar for fred og demokrati i verden. Et ansvar, der rækker ud over
vores størrelse. Et ansvar, der støttes af et bredt flertal i Folketinget.

FOLKETINGET BESLUTTER
MEN DE UDSENDTE
OMSÆTTER ORD TIL HANDLING

Folketinget beslutter, hvor og hvor-

når Danmark skal udsende danske
til konflikt- og kriseområder. Men
det er de udsendte, som gør det muligt at omsætte ord til handling. Det
skal vi huske.
Ligesom vi skal huske de udsendtes
familier og venner, som går hjemme
med uvisheden og savnet. De skal
vide, at uden deres opbakning og
støtte ville vores udsendte ikke kunne løse deres opgaver så professionelt, som de gør det. Derfor er flagdagen også de pårørendes dag.

Jeg håber, at danskere over hele landet vil bakke op om markeringen af
flagdagen 2012. Jeg vil opfordre alle
til at være med til at sige tak til Danmarks udsendte. Det fortjener de.
Jeg ønsker alle en god flagdag.

Leder

HUSK AT ANERKENDE
DIN KOMMUNES
VETERANER PÅ
FLAGDAGEN
Af Frank E. Andersen,
formand for Folk & Forsvar
Til et robust samfund hører der et frivilligt engageret beredskab. Til et robust, internationalt
samfund hører der dedikerede personer fra forsvar, politi, beredskab og sundhedssektoren.
Alle er de med til at skabe sikkerhed, kultur- og
demokratiforståelse, forandringsparathed og ro
busthed. Det er personer, Danmark kan være
stolte af, men det er også personer, der med deres liv og legeme skaber stolthed om den danske
indsats.
Prisen herfor kan være afsavn fra familie og
kære, fysiske eller psykiske men, eller i værste
fald livet. Det er Det Nationale Monument i Kastellet desværre en meget markant erindring
herom. Danmarks aktive indsats i internationale missioner er kun mulig gennem engagerede
mennesker - såvel i befolkningen som blandt de
udsendte. Forudsætningen for dette engagement
er ikke kun de udsendtes evne og uddannelse,
men også vilje og opbakning fra familie og bagland.
En yderligere forudsætning er samfundets
accept, opbakning og støtte. Der må skabes forståelse for, at det ikke blot er de enkelte myndigheders opgave at uddanne, udsende
og hjemtage disse mennesker. Samfundets evne og vilje til at tænke i
helhedsløsninger - omsorg for og
støtte til den hjemsendte og baglandet - er afgørende.
Folk & Forsvar skal nu for fjerde gang sammen med resten af
Danmark markere, at vi anerkender og ønsker at skabe
omsorg for disse veteraner,
så de herigennem fortsat
kan forblive helstøbte mennesker. Folk & Forsvar er
repræsenteret i alle fora i

- Sådan så en del af flaglandkortet ud i 2011.
I 2012 skal vi have endnu
flere med.
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Forsvaret, hvor veteranpolitikken følges og udvikles. Vi bidrager således meget aktivt til, at
veteranernes indsats påskønnes samt at de, der
har måttet betale den højeste pris, æres og mindes.
Det synes vi også, at din kommune bør huske på
Flagdagen den 5. september 2012. Folk & Forsvar har gennem de sidste tre år, hvor Den Nationale Flagdag for Veteraner har eksisteret, noteret sig en stærk opbakning til veteranbegrebet
på selve Flagdagen. Heldigvis har flertallet af de
98 kommuner forstået og ønsket, at gøre denne
dag til noget særligt for kommunens veteraner.
Er du en af de kommuner, der endnu ikke har besluttet dig til, hvordan du skal markere dagen,
kan vi give dig et godt råd.
Kontakt Forsvarets Personeltjeneste på telefon
3266 5000, mail fpt@mil.dk, og få herfra tilsendt
en liste over netop dine veteraner i din kommune.

Frederiksberg gentager succesen med et musikbrag:

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune:

DET KAN ANDRE KOMMUNER
LÆRE AF FREDERIKSBERG

DET ER VIGTIGT, AT VI BAKKER
OP OM VORE SOLDATER OG
ANDRE OFFENTLIGe UDSENDTE

Af borgmester
Jørgen Glenthøj

Det giver dig en god mulighed for at invitere veteranerne personligt op på rådhuset til en lille
snak og en tak, for deres indsats. Det skulle du
gøre i år, hvis du ikke i forvejen, har planlagt
at markere Flagdagen. Skulle du mangle inspiration eller kontaktmuligheder til de berørte veteranorganisationer i din kommune, kan du også
sende os en mail på folkogforsvar@fkfr.dk eller
ringe til os på telefon 33 14 79 00.
Jeg håber, at denne udgave af Flagavisen vil inspirere dig til at gøre en ekstra indsats for din
kommunes veteraner. Folk & Forsvar vender
tilbage med endnu en Flagavis efter Flagdagen
den 5.september. Så har du mulighed for at vise,
at du støtter og anerkender de mennesker, der
gør noget for dig, din kommune og Danmark.

Af borgmester
Jacob Bundsgaard

På Frederiksberg vil vi gerne være
med til at anerkende, fejre og formidle det arbejde, som vores udsendte
soldater, politibetjente, sygeplejersker og andre ildsjæle har ydet – og
fortsat yder – i verdens brændpunkter. Derfor markerer vi for andet år i
træk den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5. september.

”-For os danskere er det en selvfølgelighed, at vi har vores demokratiske ret og retten til frit at udtrykke
vores synspunkter og holdninger.
Sådan er det desværre langt fra
alle steder.

UDSTILLING PÅ RÅDHUSPLADSEN

Ligesom sidste år danner Rådhuspladsen rammen om dagen, hvor
Flyvevåbnet igen vil opstille én af
sine F16 jagerfly, og frederiksbergborgerne blandt andet kan nyde
tonerne fra Kvindelige Marineres
Musikkorps. Desuden vil Dansk
Flygtningehjælp være til stede med
en indsamlingsstand til projekt ’Verdens Flygtninge’, som Frederiksberg
i 2012 yder humanitær støtte til.
Den nationale flagdag er samtidig en
anledning til at høre nærmere om livet som udsendt – og mindes de personer, der i tidens løb har betalt den
højeste pris under de danske faner.

Borgmester Jørgen Glenthøj,
Frederiksberg kommune

Mange steder i verden er det et
privilegium, man kun kan drømme
om, og de basale rettigheder vi tager for givet, knægtes og undertrykkes på den mest brutale vis.
Derfor har vi en forpligtelse til at
engagere os og sætte ord og handling bag vores idealer. Det gør Danmark i dag – og det skal Danmark
også gøre i fremtiden.

De fortjener ikke mindst en dag som
denne.
Velkommen til et par begivenhedsrige timer på Rådhuspladsen den 5.
september 2012, hvor vi fortsætter
den gode tradition, der begyndte sidste år.

I en kamp mellem frihed og ufrihed, mellem demokrati og diktatur, må vi ikke forfalde til bare at
være tilskuere. Vi må tage stilling
og handle.

MUSIK VED VETERANERNE

PS. Der sker en masse på Flagdagen.
Der bliver udstillinger med hovedtemaet. ”Forsvarets Sundhedstje-

Derfor er det også vigtigt, at vi viser opbakning til vores soldater og
neste”, og Forsvarets udstillings-og
foredragsbus underviser afgangsklasser i dansk sikkerhedspolitik.
Om aftenen kommer ”Veteranerne”.
Navnet var oplagt, da tre af veteranerne består af Mikael Hardinger,
Claus Asmussen, Bosse Hall-Christensen, Henning Tingleff og Klaus
Poulsen. Tre af dem er veteraner fra
Shubidua og har spillet for de dan-

andre offentligt udsendte – og møder dem og deres familier med den
største respekt og forståelse.
I Aarhus arrangeres flagdagen af
SOK (Søværnets Operative Kommando) i samarbejde med lokale
foreninger, og arrangementet har
en klar opbakning fra Aarhus Kommune. Jeg er på byens vegne glad
for, at vi derigennem kan udtrykke
vores anerkendelse af den enestående indsats, danske soldater og
andre danske udsendte yder hver
eneste dag i en række af verdens
konfliktområder”, siger borgmester
Jacob Bundsgaard til Folk & Forsvar.

FLOT MARKERING AF FLAGDAGEN MED MONUMENT

I Aarhus har man taget borgmesterens ord til sig og gået skridtet
videre.Drivkraften i arbejdet med
at få opstillet et Monument for
Danmarks udsendte i Aarhusområdet er Sven-Erik Bolt Magnussen,
formand for Dronningens Livregiments Soldaterforening, Århus og
Omegn.
-”Jeg har arbejdet med markeringen af Flagdagen i de sidste tre år,

ske soldater i Afghanistan, nemlig i
Camp Price og Camp Bastion samt
i Kabul. Her kunne soldaterne alle
shubbernes tekster udenad. Klaus
Poulsen er i øvrigt selv overlæge i
Forsvarets Sundhedstjeneste ved siden af at spille i Veteranerne og tidligere retsmediciner, og benævnes derfor med sædvanlig Shubidua-humor
som Dr. Død.

LOLLAND-FALSTERMØN ER OGSÅ MED
Lolland-Falster & Møn er også med
til at markere Flagdagen. Lokalformand Ib ”Myren” Jensen, de Blå Baretter fortæller, at man i samarbejde
med Guldborgsund Kommune afslører en mindesten for alle danskere
udsendt siden 1948. Med en doneret
sten og tilskud fra 8 million kroners
puljen samt samarbejde med kommunens kultur-og tekniske udvalg,
afsløres mindestenen den 5.september af Paul-Henrik Pedersen, formand for Kulturudvalget. Flagdagen
starter med march gennem Nykøbing Falster med tambourkorps og
alle soldaterforeningerne. Derefter
afsløres mindestenen i Bibliotekshaven, og afsluttes med reception på
biblioteket.
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Paul-Henrik Pedersen, formand for
Kulturudvalget
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men ville gerne have et lidt bredere
og mere folkelige islæt end blot den
årlige markering hos SOK i Aarhus. De faldne har allerede et Monument i Kastellet, men de mange
udsendte, der er vendt sikkert
hjem fortjener også et monument,
og at vi ærer dem. Via Forsvarets
veteranpulje og stor velvillighed
fra Aarhus Kommune, har jeg fået
penge til indkøb af en fire ton tung
og 2,20 meter høj, rød granitsten
med inskription og en efterfølgende
reception på Jysk Væddeløbsbane.
Borgmester Jacob Bundsgaard taler, og grev Ingolf og grevinde Sussie indvier stenen, der placeres
ved indgangen til Mindeparken i
Aarhus. Der bliver musik med Marinehjemmeværnets musikkorps,
og tattoo ved hjemmeværnets eksersitskommando Jylland, ” siger
Sven-Erik Bolt Magnussen.

Borgmester Jacob
Aarhus kommune.

Bundsgaard,

På Monumentet indhugges to Dannebrogsflag samt teksten: Til ære
for Danmarks udsendte, rejst af
taknemmelige borgere, 5.september 2012.
Monumentet over Danmarks udsendte, der indvies 5.september i
Aarhus Mindepark (fotomontage)

