
 
 

Tale til Flagdagen 2020 i Viborg 

Af: Anders Bertel (S), Byrådsmedlem 

Lørdag den 5. september 2020 

 

Kære veteraner, familier og pårørende, og alle der i dag er med til at markere 

flagdagen i 2020. 

Tak for invitationen fra flagdags-komiteen til at holde året tale her på 

kongehyldningspladsen i Viborg.  

Også velkommen til alle jer, der sidder hjemme bag skærmen og følger med i 

dagens fejring. Jeg håber, at i også vil være med til at vise anerkendelse og 

respekt ved at hejse flaget hjemme i privaten. 

Som tidligere soldat og veteran er det med stor stolthed, at jeg står her i dag, 

på vores fælles flagdag. Dagen, hvor vi hylder de nuværende og tidligere 

udsendte, takker vores familier og pårørende, og ikke mindst - mindes de af 

vores kammerater, der ikke kom hjem i live!  

Jeg vil gerne - på vegne af Viborg Byråd - sende en stor og respektfuld tak til 

jer alle - for jeres indsats for Danmark. 

2020 er et meget specielt år, hvor komiteen har været nødsaget til at ændre 

den traditionsbundne dag efter de nuværende Corona restriktioner. Jeg synes 

det er vigtig, at vi trods pandemien husker at fejre en dag, som denne - også i 

Viborg Kommune. Så er det jo godt, at vi kan mødes – dog hver for sig – med 

hjælp fra de teknologiske hjælpemidler.  

Andre steder har man valgt helt at aflyse, hvilket jeg er glad for, at vi ikke har 

gjort i Viborg. Så tak fordi, at I, i komiteen har været hurtige til at omstille jer til 

den nuværende situation - noget vi soldater vil egentlig er 100 meter mestre i. 

Danmark kan være stolte af vores udsendte og veteraner. De gør (og har 

gjort) en forskel mange steder i verden. Uanset om de har været udsendt for 

Dansk Politi, Sundhedsvæsenet, Beredskabet eller Forsvaret. 

Mange veteraner kommer hjem igen med ar på sjælen. Det er ikke sikkert, at 

arrene viser sig lige med det samme. Men rigtig mange oplever, at de dukker 

op. 



 
 

Herfra skal der lyde en opfordring til at kontakte kommunens veteranindsats 

ved hhv. Rasmus og Harry. Både hvis du selv er veteran, eller hvis du er 

pårørende. 

De kan hjælpe med råd og vejledning, mentaltræning, netværk og støtte. 

Heldigvis har langt de fleste veteraner det rigtig godt efter endt udsendelse. 

Og mange er med til at støtte og hjælpe kammerater med udfordringer. For vi 

kan noget specielt, og har noget helt særligt sammen. Nemlig de fælles 

oplevelser – både på godt og ondt. Det fællesskab er unikt og ekstremt 

stærkt! 

Som veteran og byrådsmedlem er jeg er stolt af, at Viborg Kommune i den 

grad er kommet med på landkortet over kommuner med en aktiv 

veteranindsats. Endda som en af de første. Vi er ca. 1.400 veteraner i Viborg 

Kommune. Og er den kommune i landet med flest veteraner pr. indbygger. 

Viborg Byråd besluttede tilbage i 2015 at iværksætte en særlig 

veteranindsats. Herunder ansættelsen af en veterankoordinator. Det er 

sidenhen blevet forøget til yderligere en veteranstøtteperson. Jeg mener 

godt, at vi kan bryste os af at være i førerfeltet i Danmark. Vi bliver ofte 

kontaktet af andre kommuner, som søger inspiration til opgaven. 

Personligt mener jeg også, at vi som lokalsamfund har en forpligtigelse til at 

yde en særlig indsats overfor dem, som har været med til at sikre frihed og 

fred i vores del af verden.  

Derudover er vi også hjemkommune for Flyvestation Karup, og mange af 

vores borgere er ansat ved Ingeniørerne i Skive, eller ved Jyske 

Dragonregiment i Holstebro. 

Det er et fuldstændigt enigt byråd, der står bag veteranindsatsen. Noget der 

ikke altid er givet. 

Vi ønsker at styrke samarbejdet med de pårørende, og der er for nylig 

oprettet en lokal pårørendegruppe, i samarbejde med den frivillige 

organisation ´Familienetværket´. 

Vores veterancafe er også en vigtig brik i veteran arbejdet. Her vil jeg også 

gerne anerkende det frivillige arbejde der bliver ydet fra de lokale 

soldaterforeninger til gavn for vores veteraner. 

Et andet emne, som er kommet på vores dagsorden i arbejdet med 

veteranindsatsen, er ´Stres ramte børn´ – et nyt tiltag, vi kan iværksætte i det 



 
 

omfang der er behov – der arbejderes i øjeblikket på det endelige materiale, 

indhold og form. 

Et kommende tiltag der giver mulighed for at veteranfamilierne kan få 

værktøjer til håndtering af stressramte børn igennem sjov, leg og læring.    

Gør vi det så godt nok? Nej, vi som samfund kan altid blive bedre til at tage 

vare på vores veteraner. Vi skal konstant være nysgerrige på, hvordan 

arbejdet kan gøres bedre, og lærer af hinanden. Indsatsen skal fortsat 

udvikles.  

Det gør vi i fællesskab – Veteraner, Pårørende, Familier, Frivillige foreninger, 

Kommune, Forsvaret og Veterancenteret. 

Gør vi i en forskel overfor vores veteraner og pårørende….? Ja, det mener 

jeg bestemt vi gør, bl.a. gennem vores pilgrimsvandringer fra Jelling til 

Viborg, hvor der bliver flyttet personlige grænser, skabt venskaber og dannet 

nye netværk. 

Det er imponerende at se, at uanset hvor udfordret veteranen eller de 

pårørende er, så er der altid ressourcer, der kan bringes i spil. Noget der 

er et særligt kendetegn for alle veteraner. 

Hvilket vil bringe mig hen til afslutning på flagtalen.  

Det er de stærke ressourcer vi skal bringe i spil for at hjælpe hinanden. Alle 

har et lys tændt inden i, - uanset hvor lille det lys end er – så drejer det sig om 

at skabe ilt til lyset, så vi alle kan leve et værdigt og indholdsrigt liv efter endt 

udsendelse. 

At finde mening og skabe liv, også når det er mørkt og koldt, og lyset er ved 

at blæse ud. 

Musikeren og sangskriveren Lars Lilholt har bl.a. skrevet sangen ’For at 

tænde lys’, hvor han i om-kvædet synger: 

 

                     ’Jeg tror, at vi er her 

                      for at tænde lys – 

                      tænde lys for hinanden’ 

 



 
 

I dag hejser vi flagene, og derigennem tænder lys for hinanden. 

 

 

Afslutningsvis vil jeg sende en stor tak til: 

- Flagdagskomiteen – som har yder en stor indsats med at få denne dag 

til at blive noget særligt, for os alle. 

Jeg synes, at den måde vi holder vores flagdag på i Viborg, er flot og 

smuk, og hvor der er tid til refleksion - Den er ikke med stor pomp og 

pragt og parader.  

Det betyder, at dem, som har det svært - de godt tør at komme. Der er 

plads til alle, også dem som bare helst vil sidde bagerst i kirken eller stå 

yderst på græsplænen, fordi de har det svært, når der er mange 

mennesker. Det er vigtigt! 

Jeg vil sluttelig også gerne takke: 

- Viborg Stift 

- Prinsens Musikkorps 

- De fremmødte organisationer med faner (der er mange så ingen nævnt 

ingen glemt) 

- Viborg Stift folkeblad 

- Danmarkssamfundet Viborg/Skive 

- Soldaterforeningernes Kontaktudvalg 

- Viborg Kommune, og ikke mindst til vores to veteranmedarbejdere 

Harry og Rasmus. 

 

Om lidt vil mindes dem, som aldrig kom hjem i live ved at lægge en krans 

ved mindestenen. 

Tak for ordet – og rigtig god flagdag!! 


