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Værdimokrati Program
Ikke meget er fælles for de fire partiledere, vi præsenterer torsdag 5. juni ved 
et af årets store, tværpolitiske grundlovsmøder: Vicestatsminister, formand 
for Det Konservative Folkeparti Bendt Bendtsen,  Dansk Folkepartis stifter og 
formand Pia Kjærsgaard, SFs formand Villy Søvndal og Ny Alliances stifter 
og politiske leder Naser Khader. Men værdierne i folkestyret står de alle fast 
på. De fire har gennem hele det seneste år tegnet den offentlige debat, når 
det gælder de værdier, der skal ligge til grund i det danske folkestyre. De 
lægger nok noget forskelligt i begrebet “værdimokrati”.

Derfor er det også så spændende at opleve fire af landets partiledere ved 
et fælles grundlovsmøde. Vi vælgere har godt af at blive udfordret af nogen, 
vi måske ikke er enige med. 

Værdidebatten i dansk politik, der blev intensiveret, da VK-regeringen kom til 
i 2001 og sammen med Dansk Folkeparti strammede udlændingepolitik-
ken, og fik yderligere betydning med de satiriske profet-tegninger, sætter i 
høj grad den politiske dagsorden i disse år.  Også værdier flytter vælgere. 

Værdikampen har fået nogle, bl.a. Folketingets formand Thor Pedersen (V) 
til at værne om den gældende grundlov fra 1953. Efter andres mening 
er grundloven forældet - i hvert fald sprogligt. Det store arbejde for en ny, 
moderne grundlov, som hans afdøde partifælle Ivar Hansen satte i gang, 
lader vente på sig.

Altinget.dk, der er uvildig og fra sin redaktion på Christiansborg udgiver otte 
journalistiske netaviser om dansk politik, holder sit første grundlovsmøde 
på Lille Mølle ved Nyborg. En smuk ramme om folkestyrets festdag. Da de 
væsentlige dele af grundloven blev skrevet i 1849, så der også sådan ud 
hernede, hvor Danmark bugter sig i bakke, dal. Vandmøllens kværne for-
ædlede bøndernes korn til kronens og rigets velstand. Måske kan et  årligt, 
tværpolitisk grundlovsmøde blive en tradition. Med partiledere, sang og 
musik – og naturligvis dansk hygge.  Vi begynder i dag.  Vel mødt.

Rasmus Nielsen
Redaktør, Altinget.dk

11.30  Møllen og haven åbner. Birgitte Lyregaards trio underholder

12.00  Velkomst ved redaktør Rasmus Nielsen, Altinget.dk
  Gruppe fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums
  Børnekor synger: Hist, hvor vejen slår en bugt 
  dirigeret af Bente Colding-Jørgensen

12.05   Grundlovstale: Vicestatsminister, økonomi- og erhvervsminister  
 Bendt Bendtsen, formand for De Konservative

12.15  Birgitte Lyregaard synger: I Danmark er jeg født 

12.20  Grundlovstale: Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard

12.30  Fællessang: Danmark for folket

12.35  Grundlovstale: SFs formand Villy Søvndal

12.45  Fællessang: Jeg elsker de grønne lunde

  Pause – nyd stedets ånd

13.35  Velkommen til Østfyn fra viceborgmester Kaj Refslund (V), 
  Nyborg Kommune 

13.45  Fællessang: Livstræet 

13.50  Grundlovstale: Ny Alliances leder Naser Khader

14.00  Fællessang: Der er et yndigt Land 
  Afrunding ved arrangøren
  Gruppe fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums 
  Børnekor synger: Danmark, nu blunder den lyse nat
  Birgitte Lyregaards trio underholder

15.00  Tak for i dag

Praktisk
Sted: Haven ved Lille Mølle, Lillemøllevej 14, 5853 Ørbæk, tlf. 33 34 60 60, 
post@stedetsaand.dk

Begrænset parkering: Tilkørsel via hovedvej A 8 (Nyborgvej ved Refsvin-
dinge). Lillemøllevej vil være ensrettet fra Nyborgvej mod Sulkendrup. Kom 
gerne flere i samme bus/bil. Følg parkeringsanvisningerne.  NB: Tunge 
køretøjer må ikke passere møllens dæmning (maks. akseltryk 3 tons). 

Medbring gerne klapstol eller tæppe til græsset samt egen mad.

Møllen, haven og boder med vand, øl, kaffe mm.  er åben kl. 11.30-15     
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Villy Søvndal, 
SFs formand

Medlem af Folketinget fra 1994
Partiformand fra 2005
Medlem af Kolding Byråd 1982-94
Uddannet lærer
Født 1952

www.sf.dk

Pia Kjærsgaard, 
Dansk Folkepartis formand

Medlem af Folketinget fra 1984
Medstifter af og formand for DF 
fra 1995
Politisk leder, Fremskridtspartiet 1985-94
Købmandsskolen 1963-65
Født 1947

www.danskfolkeparti.dk

Bendt Bendtsen, 
De Konservatives formand

Medlem af Folketinget fra 1994
Formand for Det Konservative 
Folkeparti fra 2000
Vicestatsminister, økonomi- og 
erhvervsminister fra 2001
Politiskolen 1975
Født 1954
www.konservative.dk

Naser Khader, 
Ny Alliances leder

Medlem af Folketinget fra 2001
Medstifter af Ny Alliance 2007
Medlem af Borgerrepræsentationen 
1997-2000
Cand.polit. 1993
Født 1963 i Damaskus

www.nyalliance.dk

Villy Søvndal

Pia Kjærsgaard

Bendt Bendtsen

Naser Khader

Hist, hvor vejen 
slår en bugt

Hist, hvor vejen slår en bugt,
ligger der et hus så smukt -
hist, hvor vejen slår en bugt,
ligger der et hus så smukt,
væggene lidt skæve stå,
ruderne er ganske små,
døren synker halvt i knæ,
hunden gøer, det lille kræ,
under taget svaler kvid’re,
solen synker og så vid’re.

I den røde aftensol
sidder moder i sin stol -

i den røde aftensol
sidder moder i sin stol,
kinden luer dobbelt rød,

barnet har hun på sit skød,
drengen er så frisk og sund,
æblekinden rød og rund,

se, hvor hun i spøg ham banker
på de søde pusselanker!

Katten står og krummer ryg,
men forstyrres af en myg -
katten står og krummer ryg,
men forstyrres af en myg,

barsk han den med poten slår
og igen som hofmand står,
moder klapper barnets kind,
se, hvor sødt det sover ind,

drømmer om de engle smukke
i sin lille, pæne vugge. 

Tekst af H. C. Andersen 1829
Melodi af  J. C. Gebaue 1846
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I Danmark er jeg født Danmark for folket

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! 

Tekst af H. C. Andersen 1850
Melodi af Henrik Rung 1850 

Danmark for folket, 
det klinger og gror, 

det er de stærke, de sejrende ord. 
Hver den, der virker med evne og ånd, 

og hver og en, der skaber med den barkede hånd, 
hver den, der ærligt i arbejdets flid 

vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid. 
Plads for dem alle, plads for alle, der vil 

Danmark for folket. 
  

Danmark for folket - 
fra hytte og hus, 

stærkt skal det stige som vårvindens sus, 
nynne sin sang, hvor maskinerne står, 

og nynne ud, hvor muldens mænd langs agrene går, 
synge ved disk og ved pult på kontor 

og storme ud til havets mænd langs skibes kølvandsspor. 
Plads for dem alle, plads for alle, der vil 

Danmark for folket. 
  

Danmark for folket - 
det klinger fra nord, 

plads for os alle ved samfundets bord. 
Kamp imod dem, der vil storme og slå 

de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på. 
Plads for hver tanke, der levende gror, 

det er vor stærke tone i det store verdenskor. 
Plads for dem alle, plads for alle, der vil 

Danmark for folket. 

Tekst af Oskar Hansen 1934
Melodi af Oskar Gyldmark 1934
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LivstræetJeg elsker 
de grønne lunde

Der er så meget, der kan trykke
gøre dagen trist og grå

Se de folk der uden lykke
bare går og går i stå

Lad dem lege i livstræets krone
Lad dem føle, at livet er stort

lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.

 
Der er så meget uden varme

uden ånd og uden liv
folk bliver fattige og arme
tænker kun på tidsfordriv.

Lad dem lege...
 

Der er så mange uden venner
uden kærlighed og kys

folk som ingen andre kender
hvor mon de skal finde lys?

Lad dem lege...

Der er så hård en kamp om magten
alle kæmper for sig selv

Er der ingen der har sagt dem
at de slår sig selv ihjel?

Lad dem lege...
 

Der er så mange, der er slaver
af sit job og af sin tid.

Hvorfor bruges vores gaver
uden tanke, uden vid?

Lad dem lege...

Tekst af Erik Lindebjerg 1987
Melodi af Hans Holm

Jeg elsker de grønne lunde
med tonernes vuggende fald,
jeg elsker de blanke sunde
med sejlernes tusindtal.

Jeg elsker hver dal, hver banke,
med kornets bølgende flugt,
hvor flittige hænder sanke
af arbejdets gyldne frugt.

Jeg elsker de brede sletter
i sollysets sommerpragt,
i vinterens stjernenætter

bag snetæppets juledragt.

Mig fryder din ros, din ære,
mig knuger din sorg, dit savn,

hver glans, hver plet vil jeg bære,
som falder på Danmarks navn.

Thi du er mig fader og moder,
så synges fra strand til strand,

langt mer end søster og broder,
thi du er mit fædreland.

Forstummed hver røst i skoven,
og falmed hver gylden frugt,
faldt nat over mark og voven,
jeg fandt det dog lige smukt.

Om alle de drømme bristed,
du har fra din ungdom drømt,
om trængsel og nød du fristed,

jeg elsked dig dobbelt ømt.

Men end er der sang i skoven,
højt bølger det røde flag,

end er der en Gud for oven,
der råder for Danmarks sag. 

Tekst af Johannes Helms, grundlovsfesten 5. juni 1873
Melodi af Albert Møller omkring 1876
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Danmark, nu blunder 
den lyse nat

Der er et yndigt land

Danmark, nu blunder den lyse nat
bagved 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 hopped́  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
henover 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.

Tekst af Thøger Larsen 1914
Melodi af Oluf Ring 1922

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.

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.

Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler

sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.

Tekst af Adam Oehlenschläger 1819
Melodi af H. E. Krøyer 1835 


