
 
 Program  

H.M. Kong Haralds besøk i Rælingen kommune 24. oktober 2017 
 

 
Kl. 1030-
1115 
  
   

Fanfare ved Rælingen skolekorps 
H.M. Kong Harald ankommer Løvenstad skole og ønskes velkommen av: 

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland 
Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen 
Ordfører Øivind Sand 
Blomsterbarn: Benas (5 år) fra Løvenstad barnehage og Lilly (5 år) fra Løvlia 
barnehage 
Vertskap: Rektor Svein Fjellheim og to elevrådsrepresentanter: Vanessa (12 
år) og Wilfred (11 år). 

 
H.M. Kongen vises rundt på skoleplassen med ulike aktiviteter basert på FNs 
barnekonvensjon:  
1.   Fellesnummer:  
      5. trinn: Sang: «Vi er barn fra forskjellige land». Dans: «Better when I`m dancing»  
2.   2. trinn: artikkel 2 om vern mot diskriminering, artikkel 7 om rett til navn og kjenne 

sine foreldre og artikkel 8 om rett til å bevare sin identitet.   
3.   4. trinn: artikkel 14 om religionsfrihet 
4.   Barnehagen: artikkel 31 om alle barns rett til hvile, fritid og lek. 
5.   6. trinn: artikkel 24 om rett til et godt helsetilbud 
6.   3. trinn: artikkel 28 – om rett til utdanning 7.   Rælingen Speidergruppe   
8.   1. trinn: artikkel 31 om barns rett til hvile, fritid og lek.  
9.   7. trinn: artikkel 30 om minoriteter og urfolk 
 
Rektor og elevrådsrepresentantene takker for besøket. 
 

Kl. 1115-
1130 

Kortesjen kjører til Rælingen Bygdetun ved Rælingen kirke: (Løvenstadvegen – 
Sandbekkvegen - Per Oppegaardsveg - Øvre Rælingsveg - Kirkevegen). Flaggborg 
og sang fra barnehager, skoler og innbyggere langs med kjøreruta.  
 

Kl. 1150-
1250 
  
 

Lunsj hovedhuset 
Sang ved Rælingen seniorkor. Skulptør Lene Kilde har utstilt skulpturer.  
Kongens ønskes velkommen til Rælingen Bygdetun av: 

Fylkesmann, visepolitimester, ordfører, rådmann og  
Harald Haraldstad, leder Rælingen historielag  

Rælingen historielag serverer lunsj til 24 gjester,17 lokale representanter, lag og 
foreninger.  
 

Kl. 1300 
 

Avreise til Enebakk kommune.  
 

 Viktig informasjon til publikum: Ønsker du å stå inne på Løvenstad skoles skoleplass, må du være 
på plass senest kl.1015. Publikum som kommer etter kl.1015, vil bli henvist til å stå utenfor 
skolegården. Parkering: Vi henstiller publikum om å la bilen stå. Må du kjøre, så ber vi om at du 
parkerer ved Løvenstad klubbhus, på grusbanen ved Løvenstad ovenfor høyblokka eller ved 
Sandbekken (kunstgressbanen). Det blir ikke anledning til å parkere i Løvenstadvegen ved skolen eller 
barnehagene. (Se også: www.ralingen.kommune.no)   

 


