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DEN 6. FLAGDAG BLEV EN LANDSSUCCES

________________________________________________________________________________________________________________________

Sjette gang er mere end lykkens gang, da
Danmark den 5. september fejrede sin 6.
Flagdag for veteraner og pårørende. Folk &
Sikkerhed kunne glæde sig over, at 65 af landets kommuner gjorde en ekstra indsats ved
lokalt at hylde deres veteraner. Kun 23 af
landets 98 kommuner valgte pligtmæssigt at
hejse flaget foran rådhuset. Når vi i 2015
igen skal markerer Flagdagen for Danmarks
udsendte, vil Folk & Sikkerhed sætte ekstra
ind for at motivere de manglende kommuner
til også at gøre en indsats lokalt. Se i øvrigt
Folk & Sikkerheds Flagavis 2, som vi har lagt
ud på vor hjemmeside
www.folkogsikkerhed.dk eller glæd jer over
den store flotte trykte avis.

Her et flagfoto fra Mors, en af de kommuner,
der ikke nåede at komme med i Flagavis 2
inden deadline. Her er det Morsø Marineforening, der markerer dagen. (Foto Hans Kokholm

400 ÅRS HYLDEST TIL DEN DANSKE HÆR

________________________________________________________________________________________________________________________

For 400 år siden oprettede Kong Christian IV
to kompagnier på henholdsvis Sjælland og
Fyn. Det blev forløberen til den danske hær vi
har i dag. Først i september fejrede Hæren sit
jubilæum bl.a. i Kastellet, Haderslev og Vordingborg. Folk & Sikkerhed var naturligvis
med til at fejre Hæren med en stand i Kastellet foran Kommandantboligen. Mange kom
forbi, heriblandt mange unge, der spurgte ind
til Folk & Sikkerheds arbejde. Jubilæumsaktiviteterne bød på militært isenkram, soldater i
gamle og nye uniformer, bogudgivelser samt
rekonstruktion af nederlaget ved Dybbøl for
150 år siden. Denne gang forlagt til Kastellets
Mølle.

Rekonstruktion af slaget ved Dybbøl
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HÆREN BLEV OGSÅ HYLDET I HADERSLEV

________________________________________________________________________________________________________________________

Folk & Sikkerhed Netværk Sønderjylland var
med til at fejre Hæren på Haderslev Kaserne i
september. Lokalformand Erling Lundsgaard
og Bent Have fik mange henvendelser, da de
stod i Folk & Sikkerheds stand. Mange kendte
Folk & Forsvar og Værn om Danmark, men
var mere usikker på navnet Folk & Sikkerhed.
Efter en god briefing hjalp det dog på genkendelsen.
(Foto: Her besøger oberstløjtnant Bjarne Højgaard F&S, Sønderjyllands stand, hvor Erling
Lundsgaard tager i mod).

I FIRE UGER SÆTTER FOLK & SIKKERHED EKSTRA FOKUS PÅ DE FRIVILLIGE

________________________________________________________________________________________________________________________

De næste fire uger knokler to praktikanter fra
Professionshøjskolen Metropol i København
for Folk & Sikkerhed med at producere en
holdningsavis om Frivillige i Redningsberedskabet. I anledning af den netop indgåede
beredskabsaftale mellem Regeringen og KL,
Kommunernes Landsorganisation, har Forsvarsministeriet bedt Folk & Sikkerhed om at
se på, hvordan man kan styrke informationen
om netop frivillighed. Folk & Sikkerhed har
gentagne gange gjort opmærksom på, at
netop robustheden i samfundet er truet på

grund af de kraftige sparekrav og effektiviseringer på 200 million kroner som redningsberedskabet står over for. Avisen vil derfor fokusere på redningsberedskabet som en samfundsforsikring hvor borgeren kan styrke sin
plads gennem engagement og frivillighed.
Vore to Metropolpraktikanter, Daniel og Michael, vil interviewe en del af netop de frivillige i Redningsberedskabet for at tage pulsen
på udviklingen. Sidst i oktober kommer Frivillighedsavisen på gaden.

FOLK & SIKKERHEDS FORMAND BLIVER KOMMUNALDIREKTØR

________________________________________________________________________________________________________________________

Direktør Frank E. Andersen, direktør i Gentofte Kommune og formand for Folk & Sikkerhed er blevet udnævnt til kommunaldirektør
samme sted. Frank E. Andersen har hidtil
været direktør for Unge og Fritid. I øvrigt kan
man i det seneste nummer af InterForcebladet læse om, Frank E. Andersens deltagelse i
InterForce’ arrangement på hjemmeværnsfartøjet MHV 903 Hjortø under Folkemødet i
Allinge. Her deltog Frank E. Andersen sammen med forsvarschefen, general Peter Bartram, og chefen for Forsvarsakademiet , kontreadmiral Nils Wang. Emnet var samarbejdsrelationer mellem forsvaret og det civile samfund.

Foto fra MHV Hjortø i Allinge Havn. Hvor
Frank E. Andersen ses sammen med bl.a. forsvarschefen
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BORNHOLM FRYGTER FOR ET FORRINGET BEREDSKAB – DERFOR GÅR
MAN TIL CHRISTIANSBORG

________________________________________________________________________________________________________________________

En samlet kommunalbestyrelse på Bornholm
er blevet enige om, at øens borgmester Winni Grosbøl skal kontakte forsvarsminister,
forligspartier og beredskabsordførere for at
fremføre Bornholms forslag til en model for
Samtænkt Beredskab på øen. Den nye aftale
mellem Regeringen og KL om redningsberedskabet, har skabt stor ængstelse hos bornholmerne, der frygter en forringelse af et
ellers meget effektivt ø-beredskab
Bornholms Tidende om Samtænkt øberedskab

STOR NATIONAL UNDERSØGELSE AF FOLKEOPLYSNING

________________________________________________________________________________________________________________________

Folk & Sikkerhed, Dansk Folkeoplysnings
Samråd og Syddansk Universitet samt de øvrige medlemmer af DFS starter i oktober en
stor analyse af danskernes brug af foreningsliv, voksenundervisning og demokrati.

Undersøgelsen skal afdække dybden i danskernes forenings-og kulturelle engagement,
og hermed bane vejen for bedre formidling af
budskaber inden for folkeoplysningen. Folk &
Sikkerhed vil i oktober udsende et spørgeskema til en lang række interessenter.

SIKKERHEDSPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG

________________________________________________________________________________________________________________________

Folk & Sikkerhed har igen i år fornøjelsen af
at afholde sikkerhedspolitisk konference på
Christiansborg. Under overskriften Danmark
er vores fælles ansvar – styrk din plads som
borger, vil relevante indlægsholdere og debattører stille skarpt på konsekvenserne af
den økonomiaftale om Redningsberedskabet,
som blev indgået mellem Regeringen og KL i
sommer. Konferencen vil finde sted den 20.
november i tidsrummet 10.00 – 12.00. Yderligere information vedr. indhold og tilmelding
vil tilgå på Folk & Sikkerheds hjemmeside
samt i næste nyhedsbrev.

Søren Espersen (DF) på F&S sikkerhedspolitiske konference 2014
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