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Du gamla, du fria
Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,

du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,

/: din sol, din himmel, dina ängder gröna!:/

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.

Jag vet att du är och du blir vad du var.
/: Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!.:/

Med reservation för eventuella ändringar.
Arr. Kultur- och fritidsnämnden i Staffanstorp, Staffanstorps Hembygdsförening & 
S:t Staffans församling.



PROGRAM
Ca 13.15 Samling på torget. Musikkåren spelar.
Ca 13.45 Avmarsch. Musikkåren och Sportdrillen.
Ca 14.00 Inmarsch på Åstradsgården

Ca 14-15 Program på Åstradsgården:
Välkomstord från Hembygdsföreningens ordförande Jessica Andersson
Musikkåren spelar paradmarsch och flaggan hissas
Manskören Staffan sjunger
Tal av kyrkoherde Henric Nilson
Flaggutdelning och leve med Pierre Sjöström, vice ordförande i  
kommunstyrelsen 
”Du gamla du fria”
Psalm 200
Korum leds av Fredrik Tehranchi
Psalm 201
Manskören Staffan sjunger 
Musikkåren och Sportdrillen underhåller
Utmarsch till ”Under blågul fana”

 
Kaffeservering med hembakat på Åstradsgården kl.12-16.

Välkommen!          

Psalm 200
1. I denna ljuva sommartid 

gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.

Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får

så underbara håvor.

2. Av rika löv är grenen full,
och jorden täckt sin svarta mull

med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet

än Salomos dig gläder.

Psalm 201
1. En vänlig grönskas rika 

     dräkt har smyckat dal och ängar.
     Nu smeker vindens ljumma 
      fläkt de fagra örtesängar,

      och solens ljus och lundens sus 
      och vågens sorl bland viden 

      förkunna sommartiden.

2. Sin lycka och sin sommarro
      de yra fåglar prisa:

      ur skogens snår, ur still bo
      framklingar deras visa.

      En hymn går opp av fröjd och 
      hopp från deras glada kväden,
      från blommorna och träden.  

  


