
Fejring af 
demokratiets festdag



Program for højtideligholdelsen

Velkomst  Ved Lone Ree Milkær, forperson i 
   Humanistisk Samfund.

Fællessang  Godmorgen lille land.

Oplæsning  Peter Gantzler læser et uddrag af    
   Nelson Mandelas erindringer i  anledning af   
   100-året for Mandelas fødsel.

Solosang  Kaya Brüel synger Årstiderne af 
   Benny Andersen.

Tale   Ved Nikolaj Cederholm, instruktør og 
   dramatiker.

Fællessang  Jeg elsker den brogede verden.

Tak for nu  Ved Lone Ree Milkær.

Herefter vil der være kaffe og croissanter. 



Godmorgen lille land
Tekst: Niels Brunse. Musik: Carsten 
Johannes Mørch, 1998.

Godmorgen, lille land!
Et land med sol, et land med dis,
med kyst af sten og sand,
som havets bølger slikker,
med bakker skabt af is,
koldt eller venligt skiftevis.

Godmorgen, ø ved ø!
Nu ser vi Danmarks buetegn
med blink af hav og sø,
de slanke, lyse broer.
I sol, i blæst, i regn
bærer de os fra egn til egn.

Godmorgen, hver og en,
som sidder ved et morgenbord
fra Skagens hvide gren
til Gedsers lange odde,
på vores prik mod nord
her på den kuglerunde jord.

Godmorgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
når verden lukkes ind,
bygger vi bro fra sind til sind.



Jeg elsker den brogede verden
Tekst: Hans Vilhelm Kaalund  1877. Melodi: Thorvald 
Aagaard, 1922.

Jeg elsker den brogede verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid.

De snakke, som om den er gammel,
af synd og sorger mæt.
O nej, den flyver endnu i dans
om solen så ung og let!

Jeg har grædt, som andre, af smerte,
fordi min boble brast.
Men boblen er ikke verden;
læg verden det ej til last!

Var livet en dans på roser,
mon alt da var bedre end nu?
Hvis ej der var noget at kæmpe for,
hvad var da vel jeg og du?

Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro -
thi evig stilstand er død!

Og derfor elsker jeg verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid.


