
Invitation til skoleklasser (ikke kun skolekor) 

Vær med til fejringen af 76-året for Danmarks befrielse 

Den 5. maj 2021 kl. 12.00, Springvandspladsen, Hjørring 

Husk at tænke denne begivenhed ind i årsplanen for næste skoleår.  

Skal din klasse (1.-5. kl.) være en del af Danmarkshistoriens største fællessangsinitiativ? 

Coronaen stoppede os i dette forår, men over hele landet er 75-året for Danmarks befrielse 

flyttet til 2021. Frihed og demokrati hyldes derfor i hele landet i foråret 2021, og i Hjørring 

Kommune kulminerer det for skolebørnene med Alsangs-arrangementet Sirenernes Sang. 

Tilmelding senest den 1. oktober 2020 – først-til-mølle-princippet. 

SIRENERNES SANG 

Når Beredskabet sætter den årlige afprøvning af sirenerne i gang præcis kl. 12.00 den 5. maj, 

kommer det i 2021 til at lyde HELT anderledes på Springvandspladsen. Sirenen spiller nemlig med 

som et instrument (!!!) i en helt ny børnesang om besættelsen, frihed og fremtid. 

FOR SKOLEKLASSER – IKKE KUN SKOLEKOR! 

Sangen synges af 1.-5. klasser fra hele kommunen som en del af et festligt program, hvor vi hylder 

friheden, demokrati og fællesskab med koncerter, frihedstale fra et barn og en borgmestertale. 

Lær sangen 

Inden koncerten skal de deltagende klasser øve på sangen. Hør og download tekst og noder her: 

www.hjoerring.dk/alsang  

Undervisningsmateriale 

Som optakt til arrangementet tilbydes alle skoler gratis online-adgang til læringsforløb omkring 

besættelsen med temaer som frihed, demokrati og fællesskab: Hvornår er fred en selvfølge? Hvad er 

frihed og befrielse? Hvad skaber vilkårene for et frit og åbent samfund? Vendsyssel Historiske 

Museum hjælper skolerne med en lokal vinkel på undervisningsmaterialet.  

Tidsplan den 5. maj 2021, Springvandspladsen 

11.00: Opvarmning til Sirenernes Sang: Koncert for skoleklasserne 

11.45: Borgmestertale 

11.50: Børnetale om frihed 

12.00: Sirenernes Sang 

12.10: Tak for i dag 

Tilmelding og mere info 

Tilmeld din klasse/klasser senest den 1. oktober 2020 på www.hjoerring.dk/alsang (nederst på 

siden). Her finder du også mere info om arrangementet. 

GOD SOMMERFERIE!       

 
Arrangør Alsanggruppen Hjørring 

Frivillige fra byens foreningsliv, Vrå Højskole, Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring Kirkerne, Hjørring Bibliotekerne, 
Hjørring Musiske Skole, Grundtvigsk Forening Hjørring, Kulturforvaltningen, Skoleforvaltningen og Dansk Musikerforbund  


