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Ebeltoft Marineforening 100 år
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Festgudstjeneste
I Ebeltoft Kirke

PROGRAM

Evangelium
Ejgil Bank Olesen
Holmens provst og orlogsprovst

Kl. 10.30-10.55
Gæsterne ankommer
Orglet præluderer over danske sange og sømandsviser

Prædiken
Ejgil Bank Olesen
Holmens provst og orlogsprovst

Kl. 11.00
Festgudstjeneste
Præludium
Søværnets Tamburkorps
”La Rejouissance” af G. F. Händel
Herunder føres flag og faner ind

Motet
Søværnets Tamburkorps:
”Som en rejselysten Flåde”
Salmesang
DDS 787 ”Du som har tændt”
Akkompagnement: Orgel

Introitus
Orgel
”Morgensang” af Elverskud
Niels W. Gade

Marinebøn, Fadervor og velsignelse
Ejgil Bank Olesen
Holmens provst og orlogsprovst

Salme
DDS 402 ”Den signede dag med fryd vi ser”
Akkompagnement: Orgel

Sang
”Kongernes Konge”
Akkompagnement: Søværnets Tamburkorps

Hilsen, bøn og tekstlæsning
Ronald Pedersen
Tidl. generalsekretær for Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne
Orlogs- og sømandspræst

Formanden
Erich Franzen – beder alle rejse sig

Musik v. Søværnets Tamburkorps
”Song without words”
Gustav Holst
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Salmesang
DDS 754 ”Se nu stiger solen”
Akkompagnement: Orgel og enkelte af Søværnets Tamburkorps

Trosbekendelsen
Ronald Pedersen
Tidl. generalsekretær for Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne
Orlogs- og sømandspræst

Formanden
”Gud bevare Dronningen”
Alle gentager
”Gud bevare Dronningen”
Postludium
Danmarks Marineforenings Jubilæumsmarch
Herunder føres flag og faner ud af kirken
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1.

Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!

6. Som guld er den årle morgenstund,
når dagen opstår af døde,		
dog kysser os og med guld i mund
den liflige aftenrøde,
så tindre end må det matte blik,
de blegnede kinder gløde.

2.

Den signede stund, den midnatstid,
vor Herre han lod sig føde,
da klared det op i østerlid
til dejligste morgenrøde,
da lyset oprandt, som Jordens bold
skal lysne udi og gløde.

7. Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.

3.

Om levende blev hvert træ i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.

4.

Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!

5.

Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med stråler i krans om tinde!
Hver time til Herrens velbehag
som bække i eng henrinde,
til frydelig sig til sidst de sno
op under de grønne linde!

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1826
Melodi: C.E.F. Weyse 1826

7

1.

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!

1. Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

2.

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

2. Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

3.

Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!

4.

O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!

5.

6.

7.

Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud o, du milde Fader, min skaber, Gud!
Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

3. Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.
4. Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!
5. Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.
Tekst: Johannes Johansen 1981 og 1982
Melodi: Erik Sommer 1981

Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!
Tekst: Jakob Knudsen 1891
Melodi: Oluf Ring 1915
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1.

Kongernes konge! ene du kan
skærme vort elskede fædreneland.
Herre, du ene
kan sejren os forlene,
værn om vort herlige og ældgamle Dan!

2.

Slyng om os alle enigheds bånd,
send fra din himmel begejstringens ånd!
Følg du i fare
den tapre lille skare!
løft over hæren din velsignende hånd!

3.

Kærlige fader, lyt til vor røst,
freden og friheden smykke vor kyst!
Rigdomme følge
med snækken over bølge,
marken velsigne du med rigeste høst!

4.

Herrernes herre! mægtig og stor,
nådig du høre vort bedende kor!
Herre! du ene
kan sejren os forlene
værn om vort herlige og ældgamle Nord!
Tekst: Adolph Recke, 1848
Melodi: E. Horneman, 1848
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Peder Hansen Resens Atlas over Ebeltoft fra ca. 1670

Efter Gudstjenesten stiller Søværnets Tamburkorps og flag-/faneborgen op til march gennem byen, - fulgt af de, der har lyst og kræfter
hertil. Der marcheres ad ruten: Kirkegade, Overgade, Torvet, Juulsbakke, Nedergade, Søndergade og Havnevej til havnen, hvor Tamburkorpset spiller et par numre på kajen foran marinehjemmeværnsfartøjet MHV 908 ”Brigaden”. - Derefter fortsættes til Marinestuen, hvor
Søværnets Tamburkorps giiver et enkelt afslutningsnummer.
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