
   

 

 

 

 

Markering af FN’s internationale ældredag 

onsdag den 1. oktober 2014 kl. 14.30 – 17.00 i  

Aakirkeby Hallerne, Aakirkeby. 

 

Program:  

Kl. 14.30 

    Velkomst ved formand for Bornholms Ældreråd,  

Poul Ancher Hansen. 

Sang: Marken er mejet … 

Bornholms Ældreråd er vært ved en kop kaffe med brød. 

Ca. Kl. 15.00 

Foredrag og efterfølgende debat ved 

overlæge Ole Hartling  

(tidligere formand for etisk råd)  

over emnet: 

Etiske dilemmaer – fra 60+ til livets 

afslutning.  

Ca. Kl. 17.00 

Afslutning ved Poul Ancher Hansen 

Sang: Om nymodens påhit (Lars i Læwka) 

     

Om nymodans påhit! (Lars i Lævka) 

Mel: Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne.  

Se, jâ hedder Lârs, å jâ boer i Lævka, 
di kajla maj ajle et halgammalt gnav, 
mæn gronj te jâ gnæjler, ded é, a min rævka 
e plawad me nøjer frå næb å te raw. 

Alt tilia ormrådna ble mina tænner, 
å søvva va alt, va jâ då konje hâ, 
så kjefte jâ nya, ilæl, vor de spænner, 
å dæmme i skoffan, jâ tænnerna lâ. 

Då håred - ded sjited - begjynte å fajla, 
jâ kjefte paryjk - ded e ijke nân løjn, 
mæn då jâ enj dâ sto å pompada ajla, 
forsvânt hon i ajlan dærnera i brojn. 

Ded va ju lid kâlt - ja, ni vil væl nok tro maj, 
mit haud va så glat som et nypillat æjgj,  
å dæmme så måtte jâ spillemaj spo maj 
å finja lid lojne bâg âlnalânt sjægj. 

Då syned tau å, va vor doktara villu, 
å glâriven fijkj hanj au dutad maj på; 
di sjinde så granja å koste enjhellu, - 
mæn når jâ ska se, târ jâ glariven å! 

Å snakker nâjn te maj, jâ kanj ijkje hørad, 
å dæmme jâ skrev på et skema i fjor, 
så fijkj jâ nâd sjit te å sætta bâg ørad, 
nu hør jâ spetakkel, mæn ijkje et or! 

Ded sjited jâ gjemmer i skrivarabored, 
hos tænner å glariven får`ed sin plâs, - 
å dæmme så sanjer jâ me på ded ored; 
a nymodans påhit ded e nogged brâs!  



Marken er mejet 

Tekst: Mads Hansen, 1868 

Melodi: Folkemelodi  

 

Marken er mejet, og høet er høstet, 

kornet er i laderne, og høet står i hæs. 

Frugten er plukket, og træet er rystet, 

og nu går det hjemad med det allersidste læs. 

Rev vi marken let, 

det er gammel ret, 

fuglen og den fattige skal også være mæt. 

Rev vi marken let, 

det er gammel ret, 

fuglen og den fattige skal også være mæt. 

 

Loen vi pynter med blomster og blade, 

vi har georginer og bonderoser nok. 

Børnene danser allerede så glade, 

alle vore piger står ventende i flok. 

Bind så korn i krans, 

hurra, her til lands 

sluttes altid høsten med et gilde og en dans. 

Bind så korn i krans, 

hurra, her til lands 

sluttes altid høsten med et gilde og en dans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN har valgt dette som årets tema: 
 

Et samfund for alle - 

ingen skal være udenfor! 
 

Det angår os alle –  

uanset om du er ældre eller pårørende. 

 


