Velkommen til
Skt. Hans Aften
på Marienborg
23. juni 2013
Kl. 19.00 - 22.30

Velkommen til Marienborg
Marienborg er den til enhver tid siddende statsministers officielle
embedsbolig, som også anvendes til repræsentative formål. Det er på
Marienborg, at en række af verdens statsoverhoveder siden 1962 har aflagt
officielle besøg hos skiftende danske statsministre.
Marienborg har en næsten 270-årig historie. Hovedbygningen blev opført i
1744 som landsted for kaptajn Olfert Fischer - far til den berømte søhelt af
samme navn. Det var først i 1795, at Marienborg fik sit nuværende navn.
Det var stedets sjette ejer - Johan Frederik Lindencrone - der opkaldte
Marienborg efter sin hustru - Bolette Marie.
Marienborg nåede at være ejet af 20 privatpersoner inden det i 1962 blev
overdraget til Statsministeriet af højesteretssagfører C.L. David, der
testamenterede ejendommen til staten. Efter en omfattende renovering, der
kostede 1.576.600 kr. i datidens kroner, kunne Marienborg i 1962 officielt
tages i brug af statsminister Viggo Kampmann.
Marienborg er omgivet af et større have- og parkanlæg med et
imponerende bredt bælte af rhododendronbuske ud mod Nybrovej, gamle
træer samt en fantastisk udsigt til Frederiksdal skov, Mølleåen, Lyngby og
Bagsværd Sø.
Vi ønsker alle en hyggelig Skt. Hans Aften på Marienborg.

Program
Kl. 19.00:

Marienborg Have åbnes

Kl. 19.30:

Lyngby-Taarbæk Brass Band spiller
KFUM spejderne 3. Lyngby gruppe
underholder på plænen

Kl. 20.00:

Statsministeren byder velkommen til
Marienborg

Fællessang: ”Den Danske Sang”

akkompagneret af koret Paradox

Borgmester Søren P. Rasmussen får ordet
Lyngby-Taarbæk Brass Band spiller
Koret Paradox synger

KFUM spejderne 3. Lyngby gruppe
underholder på plænen
Kl. 21.00:

Fællessang: ”Danmark, nu blunder den lyse
nat” akkompagneret af koret Paradox
Statsministeren holder båltalen
Bålet tændes

Fællessang: ”Midsommervisen”

akkompagneret af koret Paradox
Kl. 22.30:

Marienborg Have lukkes

Den Danske Sang
Carl Nielsen
Den danske sang er en ung, blond pige,
hun går og nynner i Danmarks hus,
hun er et barn af det havblå rige,
hvor bøge lytter til bølgers brus.
Den danske sang, når den dybest klinger,
har klang af klokke, af sværd og skjold;
imod os bruser på brede vinger
en sagatone fra hedenold.
Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,
de tvende klange af blidt og hårdt,
skal sangen rumme for ret at melde
om, hvad der inderst er os og vort.
Og tider skifter, og sæder mildnes,
men kunst og kamp kræver stadig stål:
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes,
det flammer hedest i Bjarkemål.
Så syng da, Danmark, lad hjærtet tale!
thi hjærtesproget er vers og sang,
og lære kan vi at nattergale,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise,
og stranden drøner sit højtidskvad;
fra hedens lyng som fra stadens flise
skal sangen løfte sig ung og glad.
Kai Hoffmann

Danmark, nu blunder den lyse nat
Oluf Ring
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.

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.

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.

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.

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.

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.
Thøger Larsen

Midsommervisen
P. E. Lange-Müller
Vi elsker vor land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Når om våren hver fugl,
over mark, under strand,
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
Vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans,
bli'r dog din Sankte Hans!
Den er bunden af sommerens hjerter,
så varme så glade.
Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler,
da går ungdom til dans
på dit bud Sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit
over engen sig tumler.
Vi elsker vort land,
og med hjertebruds trøst,
fra når sæd skal i jord til vi kornet kan meje.
Langs den vidtstrakte kyst,
under saltene vand,

men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler,
da går ungdom til dans
på dit bud Sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit
over engen sig tumler.
Vi elsker vort land,
og med hjertebruds trøst,
fra når sæd skal i jord til vi kornet kan meje.
Langs den vidtstrakte kyst,
under saltene vand,
fra de sandfulde klitter må lærken sig freje.
Vi hilser vort flag over by, over hede
vi hylder vort land, når hver spurv bygger rede.
Overalt her til lands
fejrer vi Sankte Hans.
Den velsigner med varme og glød
i hvert tindrende tvede
Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
under mark over strand,
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde
hver by har sin heks,
og hver sogn sine trolde.
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde
vi vil fred her til lands
Sankte Hans, Sankte Hans!
Den kan vindes, hvor hjerterne
aldrig bli'r tvivlende kolde.
Holger Drachmann

Praktiske oplysninger
Toiletter
Toiletter findes på pladsen foran Marienborg og ved udgangen.
For handicapadgang spørg venligst én af Statsministeriets medarbejdere,
som bærer id-kort.
Affald
Hele Marienborgs område er fredet, og vi beder derfor alle gæster om at
udvise hensyn under arrangementet.
Sørg venligst for at smide dit affald i de opstillede affaldsstativer, der er
placeret flere steder på græsset samt ved udgangen.
Der er også opstillet to særlige flaskecontainer ved henholdsvis terrassen
på Marienborg og ved udgangen.
Grill
Der må ikke tændes grill i Marienborgs have.
Haven lukkes kl. 22.30
Marienborg Have lukkes kl. 22.30
For yderligere information
Du er velkommen til at kontakte Statsministeriets medarbejdere, som
bærer id-kort, eller politiet på stedet, hvis du har spørgsmål.
Tak til
Børnehuset Pilen (afd. Valmuen), Virum, som har lavet den flotte
sankthansheks.
KFUM spejderne 3. Lyngby gruppe, som har stået for underholdningen.

