FORORD
Flaglaugets medlemmer vil, så vidt det er muligt, sørge for flagninger på officielle flagdage
i weekender og helligdage. Enhver beboer i afdeling 13 vil kunne låne flaget til at fejre og
festligholde diverse begivenheder.
Det er Flaglaugets håb, at mange vil benytte sig af muligheden for, at markere bryllupper,
fødselsdage, konfirmationer, jubilæer med mere, ved at hejse verdens ”ældste” flag fra
afdelingen 13’s flagstang.
På Flaglaugets vegne

AFDELING 13’s FLAGLAUG
Stiftet 1. april 2013
Formålet med afdeling 13’s Flaglaug er, i videste muligt omfang, at sørge for flagninger fra
afdelingens flagstang. Flaglauget består af en række af afdeling 13’s beboere, som
ulønnet og frivilligt sørger for, at det vil være muligt, at markere dage og begivenheder
med afdelingens flag.
Flaglaugets medlemmer vil sammen med servicelederen sørge for vedligehold af
flagstang, flag, flagline og for opdaterede flagregler, samt for koordinering af udlån af flag.

Afdeling 13’s flagstang:








Afdeling 13’s flagstang ejes og vedligeholdes af beboerne i afdeling 13.
Beboerne i afdeling 13 kan markere begivenheder ved flagning fra afdelingens
flagstang. Dette kan være bryllupper, konfirmationer, begravelser, særlige mærke
dage mv.
Flaglauget står, så vidt det er muligt for flaglaugets medlemmer, for officielle
flagninger jf. flag kalenderen.
Flaglaugets medlemmer er på ingen måde forpligtiget til flagninger, men vil
tilstræbe, at udføre så mange af disse som muligt.
Flaglauget kan nægte en flagning, hvis den markerer anstødelige begivenheder.
Flaglaugets medlemmer er ansvarlige for, at tilrettelægge en forretningsgang for
brug af afdelingens flag, som er acceptabel for både flaglauget samt brugere af
afdelingens flagstang/flag.

1

Dannebrog
Selvom man kan læse i historiebøgerne, at Dannebrog faldt ned fra himlen i slaget ved
Lyndanisse i Estland 15. juni 1219, så råder der uklarhed om det historisk korrekte i denne
påstand. Der blev på Valdemar Sejrs tid udkæmpet flere slag mod de hedenske estere og
flaget der kom ”som sendt fra himmelen” kan også sættes i forbindelse med et slag, der
blev udkæmpet i Fellin i det sydlige Estland nogle år før. Optegnelser om hændelsen er
gjort i kirkelige skrifter først på 1500 tallet og der lægges derfor et temmelig legendarisk
slør over hændelsen.
Derfor er Valdemarsdag d. 15. juni Dannebrogs årlige festdag. Hvis de historiske fakta er
rigtige, så er Dannebrog utvivlsomt det ældste flag i verden, som uden at være afskaffet
eller ændret, stadig er i brug.
Dannebrog som nationalflag hører vi først om i midten af 1800 tallet, hvor kongelig
resolution i 1854 “tillades alle og enhver i kongeriget at hejse Dannebrogsflaget uden split
fra sin Ejendom og Bolig.”

Flaglaugets medlemmer
Pr. april 2013
Holger Bønneland
Viggo Pabst
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Vigtigste flagregler:
Det er hver mands ret at flage ved enhver lejlighed, men der er nogle enkelte regler der
bør overholdes.
Flagstangen skal være hvid eller naturfarvet med rød knop. Flagstangen bør være så
høj, at der er 1 meter fra underkanten af flaget ned til tagryggen. En flagstang bør aldrig
være tom. Hvis man ikke flager, bør man hejse en vimpel Flagets højde bør altid være 1/5
af stangens højde Korrekt længde på vimpel er ½ delen af flagstangens længde Flaget
hejses og nedhales i et roligt tempo. Flaget må aldrig røre jorden. Vil man holde helt på
formerne, skal den der hejser flaget have blottet hoved, og de der er tilstede rejser sig og
vender sig mod flaget. Flaget hejses kl. 8:00 og nedhales ved solnedgang, dog senest kl.
20:00 På dage hvor solen først står op efter kl. 8:00 hejses flaget ved solopgang Ved
dødsfald hejses flaget på hel, hvor det bliver et øjeblik, før det sættes på halv, dvs.
nedhales så langt at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen. Når flaget
skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe et øjeblik, hvorefter nedhalingen
finder sted. På begravelses/bisættelses dagen flages på halv, indtil
begravelsen/bisættelsen har fundet sted, derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver til
solnedgang. Når flaget lægges sammen, bør det hvide kors være skjult af den røde
flagdug. Kasserede Dannebrog, må det aldrig smides væk eller genbruges. Flaget skal
brændes.
Kun Dannebrog, må anvendes på afdelingens flagstang.

Officielle flagdage 2014 fra statens bygninger
1. januar

Nytårsdag

5. februar

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

6. februar

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie

9. april

Danmarks besættelse (halv stang til kl. 1200)

16. april

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

18. april

Langfredag (halv stang hele dagen)

20.april

Påskedag

29. april

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

5. maj

Danmarks befrielse 1945

26. maj

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik

29. maj

Kristi Himmelfartsdag

5. juni

Grundlovsdag

7. juni

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

8. juni

Pinsedag

11. juni

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

15. juni

Valdemarsdag. Genforeningsdagen 1920

5. september
25. december

Danmarks udsendte
Juledag
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