
DANNEBROG 800 ÅR
Valdemarsfest i Ebeltoft 15. juni 2019

Lyndanisse, Estsland, 
15. juni 1219

Ebeltoft, Danmark 15. juni 2019 
(Foto: Martin Grann Kristensen, 

Aarhus Falskærms Club)

Danmarks-Samfundet
Dannebrog - hjertet i kulturen

Lokalkomitéen for Syddjurs Kommune



DANNEBROG 800 ÅR
Program for højtidelighed i Ebeltoft, 

Valdemarsdag, den 15. juni 2019

Hotel Ebeltoft Strand
Kl. 08.45 

Mønstring nord for Hotel Ebeltoft Strand (faneborg og parade).

Kl. 09.15 
Dannebrog falder ned fra himlen (faldskærmsudspring)

           Flaget overrækkes til Danmarks-Samfundet 
Bæres derefter (udfoldet) 

           gennem byen, - umiddelbart efter faneborgen.

Kl. 09.40 
Paraden afgår fra Stranden (med Grenaa FDF-orkester i spidsen).

Kl. 08.45 - 09.40 Hotel Ebeltoft Strand...................................Side  3
Kl. 10.00 - 11.30 Torvet ved Det Gamle Rådhus...................Side  4
Kl. 11.45 - 12.45 Ebeltoft Kirke............................................... Side  6
Kl. 13.15 - 16.30 Marinestuen, Ebeltoft Marineforening.....Side 11
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Torvet ved Det Gamle Rådhus

Kl. 10.00 
Paraden ankommer til Torvet.

Kl. 10.00 
Koncert på Torvet starter (Skanderborg Brass-Band) 

 indledes med ”Kong Christian”,
 når paraden er ud for Hanne Sloths butik.

            Paraden træder af. 

Kl. 10.45 
Koncert slutter. 

Kl. 10.45 
Taler, flagoverrækkelse og fællessang. 

                      Velkomst v. Mogens Fokdal, formand for lokalkomitéen. 
Fællessang, ”Der er ingenting, der maner”.

Hoved-/festtale v. 2. viceborgmester Kirstine Bille.
Overrækkelse af flag og faner v. Mogens Fokdal.

Fællessang, ”Der er et yndigt land”.
Kåring af de 3 bedst pyntede butikker.

Kl. 11.20 
Paraden formeres.

Kl. 11.30 
Afgang Torvet (med Grenaa FDF-orkester i spidsen).

Kl. 11.30-12.00 
Underholdning/koncert på Torvet fortsættes.

Der er ingenting der maner            
   
Der er ingenting der maner,
som et flag, der går til tops,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op –
og det vajer under saling
som en flammende befaling.
Åh, men også som en hvisken
om det største, som vi ved:
Ikke din og  ikke  min,
men hele folkets evighed.

Det har vajet for de slægter
hvorved vi og vort  blev til,
over fredens  milde  toner,
over kampens vilde spil.
Det var  forest, når de sejred’
det var med dem, når de fejred’
langt fra hjemmet, hjemmets fester –
det var råbet, når de stred,
og det sidste suk i bølgen,
når det stolte skib gik ned.

Derfor blotter vi vort hoved,
hver gang flaget går til tops,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op.
Det er vore drømmes tolk
det er både land og folk –
lad dit hvide kors  forkynde
for hver fremmed havn og red –
om end hele verden strides –
jeg er Danmark,  jeg er fred.
                                      
                                   
                        

Der er et yndigt land                                                                                     
                                           
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 Freja’s sal,
og det er Freja’s sal.

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.

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.

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.   
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Dannebrog 800 år

Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke, 
lørdag den 15. juni 2019, kl. 12.00

sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen, 
organist Christoffer Steffansen.

Præludium
Grenaa FDF-orkester

I Danmark er jeg født
Melodi: Sebastian 1995

Herunder føres flag og faner ind

Velkomst
sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen

Fællessalme
DDS 290: I al sin glans nu stråler solen

N.F.S. Grundtvig, 1843 og 1853
Melodi.: Henrik Rung 1859

Bøn – Læsning – Trosbekendelse

  Ebeltoft Kirke
Kl. 11.45 
Ankomst kirken.

Kl. 12.00 
Gudstjeneste.

Kl. 12.45 
Gudstjeneste slut.

Korsang
Ebeltoft Marineforenings Slupkor

I Danmark er jeg født
H.C. Andersen, 1850

Melodi: Poul Schierbeck, 1926
Det haver så nyligen regnet

Johan Ottosen, 1890
melodi: Gammel dansk folkemelodi

Vift stolt på Kodans bølge
B.S. Ingemann, 1807

Melodi: Rudolf Bay, 1817

Prædiken

Fællessalme
DDS 257: Vaj nu Dannebrog på voven

N.F.S. Grundtvig, 1832
Melodi: Thomas Laub, 1916

Orkesterkoncert:
Grenaa FDF-orkester

Lyse nætter
Melodi: Alberte, 1991

Danmark
Melodi: Shu-Bi-Dua, 1978 

Fadervor – velsignelse

Fællessalme
DDS 15: Op al den ting, som Gud har gjort

Hans Adolf Brorson, 1734
Melodi: Tjekkisk sangbog 1576, Lad vaje højt vort Kongeflag

Postludium
Organist Christoffer Steffansen
Herunder føres flag og faner ud
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I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinseliljetid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om paradis
og vågne til Vorherres pris.

Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemlig gennem løvet,
det lufter liflig under sky
fra paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

Det volder alt den ånd, som daler,
det virker alt den ånd, som taler
ej af sig selv, men os til trøst,
af kærlighed med sandheds røst,
i ordets navn, som her blev kød,
og fo’r til himmels, hvid og rød!

Opvågner alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles alle tungemål
i takkesangens offerskål!
Istemmer over herrens bord
nu menighedens fulde kor!

I Jesu navn da tungen gløder,
hos hedninger så vel som jøder,
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål,
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja!

I al sin glans nu stråler solen

Vor Gud og fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din enbårnes herlighed,
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit himmerig! 

Vaj nu, Dannebrog, på voven,
rul nu, bølge himmelblå!
Spring nu ud, hver bøg i skoven,
sjunger, alle fugle små!
Lillier i højtidsdragt,
I, som fik, trods konger, pragt,
samler eder, som vi synge,
mens det kimer, tæt i klynge!

Han, der under vinters hjerte
fødtes under hyttetag,
han, der vånded sig i smerte
under jævndøgns-stormens brag,
støvets søn med kød og blod,
han af gravens skød opstod,
ja, opstod, som blomst udspringer,
stak i sky på ørnevinger.

Se, vort Hoved1 er deroppe, 
Jesus Kristus, Gud og mand;
over alle stjernetoppe
troner højt i vælde han,
kalder os, som tror hans ord,
legem sit og lys på jord;
frit blandt engle det fortælles:
Støv med Gud har ånd tilfælles.

Derfor kommer han tilbage
åbenlyst, som han opfór,
kroner herlig sine dage,
vækker døde med sit ord,
vinker mildt med kalken ny
legem sit til sig i sky,
peger på sit æresæde,
siger: Del din Herres glæde!

Vaj nu, Dannebrog, på voven

Føle skal det folkevrimlen:
ja og amen er Guds ord!
Jorden løftet er mod Himlen,
Himlen sænket er mod jord,
stigen rejst til englegang
under støvets frydesang,
tonestigen fra vor tunge
did op, hvor serafer sjunge.
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Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?

Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?

Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?

Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?

Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!

Op, al den ting, som Gud har gjort Marinestuen, Ebeltoft Marineforening 
Kl. 13.15 

Ankomst Marinestuen. 
Flag-/faneborg og parade tager opstilling med front mod den nye flagmast.

Velkomst v. formand for Ebeltoft Marineforening, Erich H. Franzen.
Fællessang: ”Danmark nu blunder den lyse nat”.

Hovedtale v. formand for Lokalkomitéen, Mogens Fokdal.
Det nye flag hejses til signal på bådsmandspibe.

Fællessang: Første vers af ”Kong Christian”. 
Fællessang: ”Jylland mellem tvende have”.
Kanonsalut, ”Dansk Løsen” (3 salutskud).

Kl. 14.00
 Hyggeligt samvær i Marinestuen.
            Underholdning ved Slupkoret

            Der kan købes Danmarks Nationalret, stegt flæsk med persillesovs 
(forudbestilling/betaling ved Hanne Sloth Mode, Adelgade 1 - senest 11/6)

Kl. 16.30 
Arrangementet slutter
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Danmark, nu blunder den lyse nat
bag ved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat.
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som sang ved vugger.

Danmark, du vågner med søer blå
mætte som moderøjne.
Alt, hvad i dine arme lå,
lader du solen skinne på
ser, hvor det yppigt glider,
frem af forgangne tider.

Lærker, som hopped af æg i vår
svinder i himlens stråler.
Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusind år.
Lykken fra glemte gruber
klinger af unge struber.

Hyldene dufter i stuen ind
ude fra Danmarks haver.
Kornet modnes i sommervind
Hanegal over lyse sind
stiger bag gavl og grene,
hvæsset som kniv mod stene.

Køer og heste og får på græs
hen over brede agre,
åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og næs,
byger, som går og kommer, -
det er den danske sommer

Pigernes latter og lyse hår
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår
mildt om et evigt Danmark spår
sol over grønne sletter
lykke og lyse nætter. 

Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp.
Hans værge hamrede så fast,
at Gotens  hjelm og hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast  i  røg og damp. 
Fly, skred de, fly hvad flygte kan,
hvo står for Danmarks Christian
hvo står for Danmarks Christian - i kamp.

Danmark, nu blunder den lyse nat

Kong Christian

Jylland mellem tvende have

Jylland mellem tvende have
som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave
inde midt i skovens pragt,
og på heden alvorsstor,
her, hvor ørknens luftsyn -
ørknens luftsyn bor.

Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet
løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens -
over Skagens sand.

Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, bese den lidt:
lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! om føje år
heden som en kornmark -
som en kornmark står.

Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen flyve vil,
hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten flyver over hav,
gæster her prins Hamlets -
her prins Hamlets grav.

Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,
fremtid folder ud din magt,
havet af sit fulde bryst
synger højt om Jyllands -
højt om Jyllands kyst. 
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Mindesmærket for Valdemarsdag i Tallinn i Estland, hvor Dannebrog 
iflg. sagnet faldt ned fra himlen under Valdemar II Sejr’s korstog.



Arrangementet forestås af 
Danmarks-Samfundets Lokalkomité for Syddjurs Kommune 

i samarbejde med Ebeltoft Handelsstandsforening, 
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn 

og Ebeltoft Marineforening

Arrangementet gennemføres endvidere med økonomisk støtte fra
Syddjurs Kommunes Kulturfond samt 

Danmarks-Samfundets landsorganisation

som vi takker for støtten, ligesom vi retter en lige så stor TAK til 
vor øvrige sponsorer og donatorer.

Programmet er sponseret af:

EBELTOFT

Syddjurs Kommune


