Skoleparken 1, flagudvalg
Flagdage 2018

Dato

Begivenhed

1. januar

Nytårsdag

5. februar

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

6. februar

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie

30. marts

Langfredag (halv stang hele dagen)

1.april

Påskedag

9. april

Danmarks Besættelse
(halv stang til kl. 12.00, derefter hel stang)

16. april

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

29. april

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

5. maj

Danmarks befrielse 1945

10. maj

Kristi Himmelfartsdag

20. maj

Pinsedag

26. maj

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik

5. juni

Grundlovsdag

7. juni

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

11. juni

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

15. juni

Valdemarsdag. Genforeningsdagen 1920

5. september

Danmarks udsendte

25. december

Juledag

Flagregler:
Der findes ingen begrænsning i hvilke dage private må flage, men det er kutyme, at der flages på halv stang
ved dødsfald og begravelser, samt Langfredag.
Kirkelige flagdage vinder over de nationale, men de personlige vinder over alt!
Flaghejsning (sættes):

o

Flaget hejses om morgenen senest kl. 8.00, eller i den periode solen står senere op, ved solopgang.
Flaget hejses udfoldet og roligt helt til tops. Alle i umiddelbar nærhed af flagstangen, skal have blottet
hoved, samt gøre front mod flaget og hilse det på en værdig måde. Ophalerlinen skal være stram og
nedhalerlinen skal være slæk, således at flaget vajer frit ud fra stangen.

Nedhaling af Dannebrog:

o

Når flaget er hejst, bør det forblive vejende til solnedgang, men her i afdelingen alternativt tages ned
kl. 20.00 i sommer halvåret.
Hvis flaget ikke bliver taget ned inden solen er forsvundet i horisonten, skal det blive hængende til
næste solnedgang. Både ved hejsning og nedhaling bør flaget aldrig røre jorden.

Flagning på halv stang:

o

Flagning på halv stang, anvendes som tegn på sorg. Flaget hejses først helt til tops, nedhales derefter
så underkanten af flaget er midt på stangen. Når flaget skal ned, hejses det først til tops, og derefter
roligt ned. Ved dødsfald forbliver flaget på halv stang til solnedgang (også langfredag). Ved flagning
ved bisættelse, hejses flaget på halv stang og når bisættelsen er overstået, hejses flaget på hel til
solnedgang.
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