
I Danmark er jeg født 
Tekst: H. C. Andersen • Melodi: Henrik Rung 

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! - Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland! 

 
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 Danebrogen vajer, - 

Gud gav os den, - Gud giv den bedste sejer! 
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg! 

Danmark, mit fædreland! 
 

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! - Dig elsker jeg! 

Danmark, mit fædreland! 
 

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 ø'r, mit hjertes hjem hernede! 

Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Madsen 
13. april 1952 – 2. august 2013 

 

BISÆTTELSE OG MINDEHØJTIDELIGHEDE 31. AUGUST 2013 

 



Program 

Indgangsmusik 

”Common Threads” af Bobby McFerrin 

 

Solosang ved Christina 

“Gracias a la vida” af Mercedes Sosa 

”Jag vill tacka livet”, svensk tekst Brita Åhman 

 

Velkomst  
ved ceremonileder Ole Morten Nygård,  

Humanistisk Samfund 
 

Mindetale for Marie ved Ole Morten Nygård 

 

Fællessang 

”I Danmark er jeg født” 

 

Mindeord ved  Maries søster, Lillian Højen 

 

Digt 

”Lev i dag” af Halfdan Rasmussen 

 

Kondolencer ved Maries bror, Hans Henrik 

 

Solosang ved Christina 

”Natten er så stille” af J. L. Heiberg og C.E.F. Weyse 

 

Afslutning 

Udgangsmusik  

”What a Wonderful World” ved Louis Armstrong 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter bisættelsen er alle velkomne til mindehøjtidelighed 
med gravkaffe og kage i Kulturhuset på Algade 23. 

Man kan gå derhen ad Gartnergade og Møllegade  
 på cirka 10 minutter. 

 
 
 
 

Blomsterne vil efter ceremonien blive anbragt på 
fællesgraven, da Marie ønskede at blive kremeret.  

Asken vil senere blive nedsat på familiens gravsted i 
afdeling Syd-4 på Vestre Kirkegård  

af den nærmeste familie. 

 


