
Velkomsttale grundlovsdag 2019 
 

På vegne af Skagen Byting og Kulturhus Kappelborg, vil jeg gerne byde alle hjertelig 

velkommen, 

Dejligt at vi for sjette år i træk kan få folk af huse til fejring af vores grundlov her i Skagen. 

I dages anledning har vi fået havnens folk til at sætte flag op, det skal de have tak for. 

I Skagen Byting er vi meget glade for at vi, sammen med Kulturhus Kappelborg, har fået 

skabt den gode tradition at mødes her på grundlovsdag. 

Igen i år vil Skagen Viseklub guide os igennem dagen med musik til de sange vi skal synge 

og sikkert også et par numre derudover --mange tak for det. 

 

Jeg vil benytte lejligheden til at slå et slag for Skagen Byting, der arbejder for den lokale 

dialog om Skagen by og dens udvikling, så vi også i fremtiden kan være en levende og 

dynamisk by. 

Vi har brug for al den opbakning vi kan få, så har du lyst til at bidrage, så meld dig ind i 

Skagen Byting. Det kan foregå via vores hjemmeside www.skagenbyting.dk  

Eller I kan kontakte mig eller nogle af de andre bestyrelsesmedlemmer, for at i kan se hvem 

det er, beder jeg dem lige rejse sig og række en hånd i vejret, vi er her hele eftermiddagen. 

 

I år falder grundlovsdagen sammen med valgdagen til folketinget, og i søndags var vi af 

sted til Europa parlamentsvalget, - som fik en rekordhøj valgdeltagelse. 

Lad os håbe at folketingsvalget i dag også trækker mange folk til valgstederne. 

Der er i hvert fald rigtig god grund til at fejre det levende demokrati, både her i Danmark 

og i det meste af det øvrige Europa. 

 

Når det kommer til varetagelse af det lokale demokrati, så står årets taler med 

hovedansvaret for, at det virker og folder sig ud i alle hjørner af kommunen. 

Og jeg ved at hun i år har ekstra meget at se til, da hun skal sørge for at folkeafstemningen 

forløber som den skal på alle afstemningssteder. 

Inden borgmesteren får ordet, skal vi synge et par sange. 

Og hvis nogen får lyst til at melde sig ind i Skagen Byting, er vi her hele eftermiddagen. 

 

Nu vil vi synge Jylland mellem tvende have, værsgo til Viseklubben. 

 

 

Afslutning 

Det var så afslutningen på vores grundlovsmøde, jeg vil gerne takke Kulturhus Kappelborg 

og deres medarbejdere for det gode samarbejde, jeg vil også gerne takke Viseklubben, min 

bestyrelse, borgmesteren, og ikke mindst vil jeg takke alle jer der kom og gjorde dagen til 

en festdag.  

http://www.skagenbyting.dk/

