
 

Inspirationskatalog til Flagdagen for 
Danmarks udsendte den 5. september 
 
 
 
 
Dette inspirationskatalog er til jer, som ønsker at afholde et Flagdagsarrangement. Inspirationskataloget er rettet mod landets 
kommuner, veterankoordinatorerne og projektlederne for den kommunale Flagdag. 
 
Kataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Folk & Sikkerhed, Danmarks Veteraner og Veterancentret ud fra de sidste ti års 
erfaringer med Flagdagen.  
 
Der er mange ting som kan have indvirkning på en vellykket og mangfoldig Flagdag. Derfor bør I hvert år genbesøge jeres plan og 
genoverveje, om den skal fastholdes, eller om skal der foretages justeringer. Ugedagen og tidspunktet kan eksempelvis have betydning 
for, hvor mange veteraner og veteranfamilier, der dukker op til jeres arrangement. Er der ændringer i bybilledet fra sidste år, som 
besværliggør marchen igennem byen eller opstilling af paraden? Det er de små ændringer, der kan gøre, at I fanger flere veteraner, end 
dem i ”plejer” at have med. 
 
Man kan tage veteranen ud af Forsvaret, men aldrig Forsvaret ud af veteranen. Det betyder, at påklædningen kan have betydning. 
Derfor bør I som kommune tage stilling til, om I ønsker, at veteranen stiller i uniform, og hvis ikke denne har uniform, må denne så tage 
sine medaljer på?   
 
 
Invitationer 
 
Ideer Forslag Links 
Kommunens veteraner og 
familier 

Flagdagen er en dag, hvor veteraner og deres familier bliver 
fejret. Som kommune har I mulighed for at anmode 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse  om en liste over de 
veteraner, der bor i kommunen.  Proceduere og mailadresse kan 
findes under links.  
 
 

https://veterancentret.dk/da/anerken
delse/Anerkendelse/veteranliste-til-
den-kommunale-flagdag/ 



 

Kommunens lokale 
veteranaktører 

Der findes mange foreninger for veteraner og deres pårørende. 
Det kan være en god idé at inddrage og invitere dem, da de har 
kontakt til og viden om veteraner.  
 
Foreninger i lokalområdet kan findes på Veterancentrets 
hjemmeside (veteran.forsvaret.dk). 

Danmarks Veteraners lokalforeninger: 
https://danmarksveteraner.dk/wordpr
ess/?page_id=368 
 
Danske Soldater- og 
Marineforeningers Fællesråd: 
http://www.dsm-
soldat.dk/434396494 
 
 
 

Kommunens hjemmeværn, 
garnison, flåde- eller 
flyvestation 

Hvis kommunen har en garnison, flåde- eller flyvestation, så kan 
den med fordel inddrages. Garnisonen kan evt. bidrage med 
materiel og soldater i uniform for at give dagen et militært islæt. 
 
Du finder kontaktoplysninger på internettet.  

Forsvaret: 
https://www2.forsvaret.dk/kontakt/tel
efonbog/Pages/default.aspx:  
 
Hjemmeværnet:  
https://www.hjv.dk/Kontakt-
os/Sider/default.aspx 
 
Beredskabsstyrelsen:  
https://brs.dk/omstyrelsen/kontakt/P
ages/kontaktny.aspx 
 

 
 
 
Forslag til talere 
 
Ideer Forslag Links 
Officiel taler Det kunne være borgmesteren, en lokal folketingspolitiker eller 

eksempelvis den lokale garnisons- eller regimentschef. 
 

 

Anden taler En tale fra en veteran eller en pårørende kan give et godt indblik 
i, hvad det vil sige at have været udsendt eller at have haft et 
familiemedlem, der har været udsendt. 
 

 



 

Veteranen kan f.eks. bidrage med sin oplevelse af at tage afsked 
med dem derhjemme, at tage stilling til døden, selve udsendelsen 
og hjemkomsten. 
 
Den pårørende kan f.eks. bidrage med afsavnet til soldaten, 
hvor finder man støtten i hverdagen, og hvordan forenes man 
igen med soldaten.  
 
Veteranforeningerne kan f.eks. bidrage med deres engagement 
i og anerkendelse af veteranen og dennes familie. 
 

Formen for dagen 
 
Ideer Forslag Links 
Reception 
 

I skal vælge et format for Flagdagen, som giver mest mening for 
kommunen. For den ene kommune kan det at servere en kop 
kaffe eller en sodavand være passende, hvor andre kan invitere til 
kaffebord, reception eller middag. 
 

 

Gudstjeneste En gudstjeneste i forbindelse med Flagdagen bruges til at minde 
og ære de soldater, som ikke kom hjem. Gudstjenesten kan mane 
til refleksion og eftertanke om de danske soldaters udsendelser. 
 

 

Kranselægning At lægge en krans på et gravsted, ved en mindesten eller 
lignende kan være med til at gøre Flagdagen højtidelig. 
Her kan f.eks. borgmesteren og en veteran sammen lægge en 
krans. Det kan også være familien til en faldet soldat, der lægger 
en krans. 
 

 

March/parade March og parader, hvor soldater tager opstilling i formation, er en 
del af den militære kultur og historie. Hvis en march giver mening 
for kommunen, kan I med fordel inddrage de lokale soldater-
/veteranforeninger, som har den fornødne erfaring med faner, 
kommando og muligvis musik. 
 
Paraden kunne være i sammenhæng med kranselægning eller 
flaghejsning. 

Danmarks Veteraners lokalforeninger: 
https://danmarksveteraner.dk/wordpr
ess/?page_id=368 
 
Danske Soldater- og 
Marineforeningers Fællesråd: 
http://www.dsm-
soldat.dk/434396494 



 

 
Marchen kunne være fra paraden til en evt. reception. 
Har I et lokalt musikkorps, kan det sættes i front af marchen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Underholdning 
 
Ideer Forslag Links 
Musik 
 

Musik kan danne ramme for Flagdagen ved: 
 
• Kranselægning. Her kan en trompeter spille et egnet nummer. 
 
• Marchen. Her kan et musikkorps føre an. 
 
• Receptionen. Et lokalt band eller musiker kan spille ved 

indgang eller under receptionen. 
 

 

Faneopbud Faner kan give dagen et militær islæt i forbindelse med parader, 
march eller ved en kranselægning. 
 
Som regel har den lokale soldater-/veteranforening deres egen 
fane, og det kan sætte et militært præg på dagen.  
 
De lokale soldater-/veteranforeninger kan ligeledes opstille 
fanekommando under flaghejsning, march eller ved 
kranselægning. 

Danmarks Veteraners lokalforeninger: 
https://danmarksveteraner.dk/wordpr
ess/?page_id=368 
 
Danske Soldater- og 
Marineforeningers Fællesråd: 
http://www.dsm-
soldat.dk/434396494 
 

Udstillinger Arranger at lokale kunstnere eller museer åbner dørene med 
udstillinger om danske veteraner, danske krige og internationale 
missioner. 
 

 



 

Uddeling af veteranpriser Nogle kommuner har indført deres egne priser, som uddeles i 
forbindelse med Flagdagen.  
Priserne kan tildeles til den virksomhed, som har ydet en særlig 
indsats for kommunens veteraner, til foreningen som gør en 
anerkendende indsats for veteraner eller til den enkeltperson, hvis 
arbejde med og for veteraner har udmærket sig. 
 

 

Børnemedaljer Børnemedaljen er en anerkendelse af de børn, som har eller har 
haft en forælder udsendt. Børnene har savnet og været urolige for 
deres forælder under udsendelsen, og derfor giver 
Familienetværket denne anerkendelse til disse børn. 
Børnemedaljer kan bestilles på www.familienetværket.dk 

Familienetværket; 
Bestilling af Børnemedaljer 
http://familienetvaerket.dk/boerneme
daljen/ 

Optakt til Flagdagsarrangementer 
 
Ideer Forslag Links 
Kommunens skoler I kan opfordre skolerne til at holde emnedag om det danske 

engagement i internationale missoner. 
 
Få nogle veteraner ud på skolerne til at holde foredrag om, hvad 
det vil sige at være udsendt. 
 
Få eleverne til at lave egne artikler og interview med veteraner fra 
kommunen – en konkurrence, hvor den elev, der skriver det 
bedste interview får sin artikel i lokalavisen eller får en tur med 
xxx  
 
Få Udsendt af Danmark til at vise sin udstilling. 
(kontakt@udsendtafdanmark.dk). 
 

Skolerne kan hente 
undervisningsforløb på 
https://www.udsendtafdanmark.dk/un
derviser/ 
 

Bibliotek I kan opfordre det lokale bibliotek til at udstille Udsendt af 
Danmark. 
 
Lav en foredragsaften i slutningen af august som optakt til dagen, 
hvor en veteran fortæller om sin udsendelse.  
 
Få Veteranforeningerne til at komme med billeder til en udstilling. 
 

 
 
 
Brug evt. ”Udsendt Af Danmark – live” 
konceptet. 



 

Lokalblade Her kan kommunen/veterankoordinatoren evt. pege på eller finde 
en case, som kan fortælle sin historie 
 
Interview med en veteran og/eller en familie. F.eks om rejsen fra 
militær til civil, om det at være udsendt, at komme hjem – savnet 
både fra dem derhjemme og ude. 
 
Artikel fra en Veterancafé eller et veteranarrangement. 
 
Artikel om kommunens fejring af Flagdagen. 
 

 

 
Ideboksen 
 
Ideer Forslag Links 
Restaurant eller café  Kan tilbyde veteranen og evt. dennes familie en menu eller 

kaffe/te med rabat. 
 

 

Kultur- og Erhvervslivet  Veteranen og evt. familie tilbydes gratis adgang på Flagdagen. 
 
Kommunerne kan opfordre det lokale erhvervsliv / butiksliv til at 
gøre noget særligt i ugerne op til flagdagen. F.eks. klæde nogle af 
deres mannequiner ud med uniformer / takke-skilte / andre sjove 
ideer. 
Bring en lokal virksomhedsejer i spil, der har veteraner ansat i 
organisation og nyder godt af deres kompetencer. Her er der 
mulighed for at være med til at bringe den lokale gode historie. 
 

 

Aktiviteter til børnene Sæt et militært præg på dagen, og gør det sjovt for børnene.  
- Opret en forhindringsbane for børn. Få nogle af de lokale 

veteraner til at hjælpe til. 
- Lav et løb. Få de lokale veteraner og veteranforeninger til 

at lave et løb eller en fodboldturnering for børn og voksne. 
-   

 

Andre arrangementer Gør Flagdagen til en del af noget større ved at passe dagen ind i 
andre større arrangementer som byfesten, byens festival eller løb 
og andet. 

 



 

 
Flagdagen.dk www.Flagdagen.dk modtager gerne billeder og en kort tekst fra 

flagdagen. Flagdagen.dk vil henover året udsende små anekdoter 
på de sociale medier for at fremme opmærksomheden for 
Flagdagen. 
 
Tag dit bedste flagdagsbillede og send til flagdagen.dk eller brug 
hashtag #flagdagen #udsendtafdanmark #værdatkæmpefor 
 

Sendes til: Flagdagen@Flagdagen.dk 
 

Lokalmuseer Samarbejd med forsvarsmuseer/garnisonssamlinger m.m., der 
eksisterer. Evt. få dem til at komme med materiel på Flagdagen. 

 

 


