
 
Program 17. mai 2022 Fjerdingby skole 

 

Kl. 08.00 Flagget heises 

Kl. 11.00 Kaféene åpner 

Kl. 11.30 Elevene stiller opp på skolen 

Kl. 11.40 Leder for 17. mai komiteen ønsker velkommen 
  Sang ved 2. trinn 

Tale for dagen ved elever fra 7. trinn 
 

Kl. 12.00 Avgang 17. mai-tog 

  Øvre Rælingsvei – Bjørnholthagan – Øvre Rælingsvei - Haugerveien. 

 Barnehagene knytter seg til toget i krysset Bjørnholthagan/Øvre Rælingsvei. 

 

Ca. Kl. 1240 Når toget kommer tilbake til Fjerdingby skole stiller alle klassene opp på anviste      

plasser. 

 Sang Ja, vi elsker dette landet vers 1, 7 og 8. Korpset spiller. 

 Etter nasjonalsangen får elever og alle barn under skolepliktig alder juice og             

boller 

 

Ca. kl. 1245 Tale ved ordfører Ståle Grøtte 

Ca. kl 13.15 Lekene åpner 

  Lotteri 

 

Kl. 14.30 Arrangementet avsluttes 

Kaféene stenger når det er taler og underholdning fra scenen. 
    
Det vil ikke bli anledning til å parkere på skolens parkeringsplass! Vennligst benytt 
parkeringsplassene ved Marikollen Ungdomsskole, Marikollen idrettspark og Rådhuset. Ikke 
parker langs tog-traseen. Ta gjerne med noe å sitte på! 
 
NB! Vi oppfordrer til bruk av Vipps ved kjøp av lodd, kaffe, kaker, vaffel, pølser, is og brus. 
Vipps kan ikke brukes av personer under 18 år da de ikke kan Vippse til FAU som er en 
organisasjon. 
 

Hjertelig velkommen!   
 17. mai-komiteen 

 
 



 

Ja, vi elsker dette landet 
 

Ja, vi elsker dette landet  
som det stiger frem  

furet, værbitt over vannet,  
med de tusen hjem.  

Elsker, elsker det og tenker  
på vår far og mor  

:/: og den saganatt som senker,  
drømmer på vår jord:/:  

 
Norske mann i hus og hytte  

takk din store Gud!  
Landet ville han beskytte,  

skjønt det mørkt så ut.  
Alt hva fedrene har kjempet,  

mødrene har grett,  
:/: har den Herre stille lempet,  

så vi vant vår rett:/:  
 

Ja, vi elsker dette landet  
som det stiger frem  

furet, værbitt over vannet  
med de tusen hjem!  

Og som fedres kamp har hevet  
det av nød til seier,  

:/: også vi, når det blir krevet,  
for dets fred slår leir:/: 

Norge i rødt, hvitt og blått 
 

Hvorhen du går i li og fjell,  
en vinterdag, en sommerkveld  

med fjord og fossevell,  
fra eng og mo med furutrær  

fra havets bryn med fiskevær  
og til de hvite skjær,  

møter du landet i trefarvet drakt,  
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.  

Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,  
rammer stripen med blåklokker inn  
mot den rødmalte stuen ved veien,  

det er flagget som vaier i vind.  
Ja, så hvit som det hvite er sneen,  
og det røde har kveldssolen fått,  
og det blå ga sin farve til breen,  
det er Norge i rødt, hvitt og blått. 

 
 


