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10.30
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12.00

Herefter følger VIP gæster.

Deltagerne ankommer og træder an til parade.

Fanerne føres ind.

Paraden på plads.

H.E. Ingolf, greve af Rosenborg og H.E. Sussie, grevinde af Rosenborg
ankommer.
 
Velkomst ved garnisonskommandant oberst Bo Engelund Engelbreth.

Flaghejsning.

Fællessang ”Der er et yndigt land”.

Kranselægning ved monumentet.

Tale ved borgmester Jacob Bundsgaard.

Cæciliakoret synger ”En lærke letted”.

Fællessang ”I Danmark er jeg født”.

Garnisonskommandanten og borgmesteren forlader paraden.

Garnisonskommandanten og borgmesteren følger D.E. Greveparret fra
paradepladsen.

Fanerne føres ud.

Paraden aftrædes til reception.

Reception for de indbudte gæster på Restaurant Hermans, Tivoli Friheden.

Receptionen slutter.



1.
Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.

 
2.
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
udhvilede fra strid.
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten,
bag højens bautasten.

3.
Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
og løvet står så grønt.
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer,
bebo de danskes øer.

3.
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.
 

Fællessang: Der er et yndigt land



1.
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går.
Du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland!

 
2.
Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her, ned til den åbne strand?
Hvor står fuld månen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand,
hvor Dannebrogen vajer, -
Gud gav os den, - Gud giv den bedste sejer!
Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland!

3.
Engang du herre var i hele Norden,
bød over England, - nu du kaldes svag,
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand,
plovjernet guldhorn finder,
Gud giv dig fremtid. som han gav dig minder!
Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland!

4.
Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.
Du danske, friske strand
med vilde svaners rede,
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland! 

Fællessang: I Danmark er jeg født


	Flagdag program 2021 (D1129946).pdf

