Vordingborg By Lokalråd
Nyhedsbrev
Efter vel overstået generalforsamling, hvor
alle fremmødte skal have en tak for
deltagelsen, har de valgte bestyrelsesmedlemmer været samlet til et konstituerende
møde for at fordele opgaverne der skal
varetages i det kommende år.
Året, hvor vi i Vordingborg skal fejre, at
Dannebrog blev overdraget til Danskerne
af kong Valdemar Sejr i Vordingborg ved
hjemkomsten fra slaget i Estland i 1219,
hvor han - efter sagnet -, havde modtaget
Danmarks Helligdom fra himlen.
Men det vender vi tilbage til senere, når
Bycentrum har besluttet, hvilke festarrangementer, der skal gennemføres i løbet af
sommeren, med højeste fokus på den 15.
juni, der er Dannebrogsdagen.
Nå – til det mere jordnæreBestyrelsen har, efter generalforsamlingen,
hvor Jens Beck-Lauritzen genvalgtes som
formand; denne gang dog for en 2-årig
periode, konstitueret sig.
Herefter er bestyrelsens sammensætning:
N.formand Ronni Berjamin Lykkehus
Sekretær Jørgen Nymark
Kasserer
Allan Huglstad
– nyvalgt
Line Dahl Abildgaard
– nyvalgt
Per Starup Sennicksen
– nyvalgt
Hvis nogle ønsker at nærlæse referatet fra
generalforsamlingen og det konstituerende
bestyrelsesmøde kan dette ske ved at
besøge vor hjemmeside på www.vlraad.dk
Det vil samtidig være muligt at møde et
billede af de enkelte bestyrelsesmedlemmer
Det fremgår af lokalrådets vedtægter, at
rådets bestyrelse kan bestå af 3, 5, 7
medlemmer plus 2 suppleanter.
Som ovenstående viser, er der plads til
nogle stykker endnu, så af hensyn til
arbejdets fordeling, vil yderligere medlemmer være velkomne. Derfor beder vi Dig
overveje, om du ikke har nogle timer til
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rådighed, som kunne benyttes i forbindelse
med en eller anden form for konstruktivt
arbejde til glæde for fællesskabet i vor by.
Det eneste det koster, er en smule interesse
for at deltage i en form for tovtrækning,
hvor alle, som noget helt specielt, trækker i
samme retning.
o-O–o
Men ikke særligt koldt
Måske har du bemærket, at der er opstillet
en kunstskøjtebane på Slotstorvet, som også er forsynet med kraftige træmøbler og
blomsterarrangementer til brug ved kortere
pust i denne periode, men forventeligt med
længere og rekreative ophold til sommer.
Til orientering, kan skøjter lejes for 25kr lige
overfor banen, som er 60% større end den
var sidste år.
Forfølg succeen, så kan du være medvirkende til, at banen bliver endnu større til næste
år.
Vi har fået fortalt, at banen også kan benyttes om sommeren, da den er af en speciel
slags plast, og det ville da være superfint,
hvis skøjteløb indgik i festugeprogrammet.
Her et billede fra indvielsesdagen.
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Sæt allerede nu aftenen, den 07. Februar
af til det årlige dialogmøde, hvor vi borgere
kan mødes med dialogudvalgets politikere
og fremlægge vore ønsker og beklagelser.
Programmet udsendes i januar måned.
o–O-o
Dannebrog betyder "Danernes fane" og er
verdens ældste nationalflag. Ifølge en
legende faldt det ned fra himlen den 15.
juni 1219.
Legenden
Siden 1500-tallet har sagnet om
Dannebrog været sat i forbindelse med
slaget ved Lyndanise i Estland den 15. juni
1219 (Valdemarsdag), hvor danskerne
vandt herredømmet over det nordlige
Estland. Legenden beretter, at Esterne
overfaldt den danske lejr, selvom disse
ellers tidligere havde givet udtryk for at
ville underkaste sig danskerne og gå over
til den kristne tro. Danskerne var hårdt
pressede, og kun fordi ærkebisp Anders
Sunesen rakte sine hænder i bøn mod
himlen, kunne et nederlag i første omgang
forhindres. Til sidst var ærkebispen dog så
udmattet, at han ikke kunne holde armene
oppe længere, og det så ud til, at esterne
ville besejre Valdemar Sejrs hær. I dette
øjeblik skal et rødt korsbanner være faldet
fra himlen og have givet danskerne sejren
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Legenden var i sin ældre form, hverken
knyttet til Lyndanise eller til året 1219.
I stedet har vi to forskellige fremstillinger
fra begyndelsen 1500-tallet, der på basis af
en ældre kilde knytter sagnet om
Dannebrogs fald fra himlen til et slag i
1208 ved Felin i Estland.
Den ene af
disse forfattere skriver i en kommentar, at
det i virkeligheden foregik i 1219. Og siden
har det hedder sig, at Dannebrog faldt fra
himlen i 1219.
Imidlertid rummer legenden den kerne af
sandhed, at Dannebrog er opstået som
korstogsfane i forbindelse med de danske
korstog i Østersøområdet i 11-1200 tallet.
Det hvide kors på rød bund er identisk med
korsridderordenen Johanitternes mærke.
Det oprindelige Dannebrog, som man
mente var faldet fra himlen i 1208/19, skal
ifølge legenden være gået tabt til Ditmarskerne under slaget ved Hemmingstedt i år
1500. Frederik 2. generobrede flaget i 1559
og ophængte det i Slesvig domkirke, men
allerede da skal det have været ”næsten
ødelagt af fugt og ælde”.
De sidste rester skal være gået til grunde
her omkring 1660. – se yderligere:
https://danmarkssamfundet.dk/omdannebrog/
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Sender alle vore læsere de bedste ønsker for en god
julefest, samt at vi i fællesskab kan fejre et godt
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hvor de tiltag, der lægges mange kræfter i, lykkes og
kan manifestere sammenholdet i vor by
–
-

