
I Danmark er jeg født 

Tekst: H. C. Andersen.   Melodi: Poul Schierbeck  

1. I Danmark er jeg født, der 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! - Danmark, mit fædreland!  

2. Hvor reder sommeren vel blomstersengen 
mer rigt end her ned til den åbne strand? 
Hvor står fuldmånen over kløverengen 
så dejligt som i bøgens fædreland? 
Du danske, friske strand, 
hvor Dannebrogen vajer - 
Gud gav os den - Gud giv den bedste sejer! - 
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!  

3. 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 øer, mit hjertes hjem hernede! 
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland.  

Sommarpsalm 

Melodi: Waldemar Åhlén, 1933    Tekst: Carl David af Wirsén, 1889/ Johannes Johansen 

1. Det dufter lysegrønt af græs 
i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næs 
og reder urtesenge. 
Guds sol går ind 
i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer.  

3. Se, blomsterflorets farvepragt 
gør alle ord forlegne. 
Kong Salomon i kroningsdragt 
misundeligt må blegne! 
Alt smukt, vi ved, 
al kærlighed, 
den mindste fugl og lilje 
er, Gud, din skabervilje.  

2. Hør fugletungers tusindfryd 
fra morgen og til aften! 
De kappes om at give lyd, 
der priser skaberkraften. 
Hvert kim og kryb 
i jordens dyb 
en livsfryd i sig mærker 
så høj som himlens lærker.  

4. Ja, du gør alting nyt på jord, 
en sommer rig på nåde. 
Men klarest lyser dog dit Ord 
af kærlighedens gåde. 
Alt kød må dø, 
hver blomst blir hø. 
Når vissentørt står floret, 
da blomstrer evigt Ordet.  
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Musik: Percy Grainger Kor 
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Program 

Tværfløjte Helene Schrøder 

Akkompagnement & solo:  Edwin van den Berg 

Dirigent & solist:  Tine Hvilsom Grönlund 



Tine Hvilsom Grönlund har siden september 2019 været 

Egebæksvangkorets dirigent. Hun er opvokset i Espergærde og bosat 

med sin familie i Gurre. Tine er uddannet fra musikvidenskabeligt 

institut, Københavns universitet, hvor hun bl.a. har studeret sang hos 

Anne Rosing-Schow. Hun er ansat som kirkesanger i Dyssegårdskir-

kens kantori. Derudover studerer hun sang og korledelse på Kirkemu-

sikskolen i Roskilde. Udover Egebæksvangkoret er Tine også dirigent 

for Helsingør kvindekor samt Helsingør Håndværker Sangforening. 

Edwin van den Berg er koncertpianist fra Holland. Han har 

studeret på musikkonservatoriet i Amsterdam, hvorfra han er kandidat. 

Edwin har boet og arbejdet i Danmark siden 2010. Han bor i Helsin-

gør. Edwin er udøvende koncertpianist, akkompagnerer talentfulde 

elever fra Helsingør Musikskole og har desuden privatundervisning. 

Han har i samarbejde med Hans Roelofsen udgivet albummet 

"Russian and French music for double bass". 

Helene Schrøder har spillet fløjte siden hun var 8 år. Som 18-

årig blev hun optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, 

hvor hun har studeret hos Toke Lund Christiansen og Ulla Millmann. 

Til sommer fortsætter Helene sine studier i Haag, hvor hun er optaget 

på en kandidatgrad. I denne forbindelse har Helene i foråret 2022 mod-

taget Bente Calbergs store rejselegat på 100.000 kr. 

Egebæksvangkoret er et amatørkor med det mål at yde og nyde musikken. 

Det skal være både givende og sjovt at synge i kor. Vi synger klassisk kormusik, 

danske og nordiske sange, kirkemusik, musicals mv. Vi synger på flere sprog. San-

gerne kommer fra hele nærområdet og vi er omkring 35, når vi er flest. Vi er fra ca. 

50 og opefter, både arbejdende og pensionister. 

Vi øver i Espergærde Bibliotek Store sal onsdag aften kl. 18:45 i perioden sidst jan- 

maj og september- december. Vi har det muntert sammen med sang og dejligt sam-

vær om musikken ledet af vores inspirerende dirigent Tine Hvilsom Grönlund. Har 

du lyst til at være med så kom ned i biblioteket onsdag aften. Om du kan noder er 

ikke afgørende. Bare du kan synge og har lyst til at deltage i det musikalske fælles-

skab. Du er hjertens velkommen. 

Du kan se nærmere på vores hjemmeside: https://egebaeksvangkoret.dk/ 

Onsdag d. 18 maj 2022 


