17. mai

Hennummarka
skole

Program
2022
08.00

Flaggheising på skolen.

09.00

Klassekontakter møter for å organisere toget.

09.15

Fremmøte på skolen for barnetoget.

09.30

Barnetoget starter. Stopp på Tranby torg. Toget avsluttes ved Tranby kirke.

10.45

Toget ankommer Tranby kirke - felles avslutning ved kapellet.
17. mai-komiteen oppfordrer alle voksne til å gå sist i toget.

12.00

Aktiviteter, salg av forfriskninger og lodd på skolen.

13.00

Det offisielle programmet på skolen starter med tale v/ordfører
Gunn Cecilie Ringdal.

14.15

Appell for dagen ved barn på Hennummarka skole.
Underholdning ved 6. trinn

14.30

Tranby Skolekorps spiller.

14.50

Premieutdeling lotteri.

15.00

Arrangementet avsluttes.

Ta med egen stol. Parkering er forbeholdt funksjonshemmede og er avmerket på skolens p-plass.
Ved dårlig vær blir arrangementet fortsatt avholdt, men inne på skolen.

Nasjonalsang

Liersangen

Norge i rødt, hvitt og blått

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.

Fra Drammensfjord langs åsene mot
nord en dal seg åpner – fager, rik og stor,
med hus og hjem i tusentall. Det er vår
kjære Lierdal.

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.

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 seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Fra dalen vil du vende blikket opp mot
Storsteinsfjell og Hørtekollens topp.
Og vinden stryker frisk og sval
henover deg, vår Lierdal.
Her skog og mark og jordens fete muld er
bondens arbeidsfelt og sikre gull.
Som slekter før han dyrke skal
sin jord, sin egen Lierdal.
Ja, kom å se vår kjære dal ved vår
når tusen hager midt i blomstring står,
og så når frukten høstes skal,
du gir din lønn, vår Lierdal.
Her i vår dal vi bygge vil og bo
i kjærlighet, i tillit, håp og tro.
Vi stemmer i, vi synge skal
din sang, vår kjære Lierdal

En vårdag i en solskinnsstund
på benken i Studenterlund
der sitter han og hun,
to unge, nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss,
i 20 grader pluss.

Hun er som en gryende forsommerdag
som farves av gjenskinnet av det norske
flagg. Ja, så hvit som det hvite er kjolen,
og så rødt som det rø’ hennes kinn,
hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne,
og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.
De kjempet både hun og han!
Nå lyser seirens baunebrann,
utover Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg
Som tusen gledesbål i dag,
For alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott,
Et flammende merke i rødt og hvitt og
blått. Som et regnbuens tegn under
skyen, Skal det evig i fremtiden stå.
Se, det glitrer på ny over byen,
I det røde og hvite og blå.
La det runge fra gaten og torget,
Over landet som nordmenn har fått:
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!

Barnetogets rute
Fra Hennummarka skole går toget
inn på Martinshaugen og ned på
Ringveien til Joseph Kellers vei.
Videre opp Bratromveien innom
Hallingstadtunet og ut igjen på Joseph
Kellers vei ved bofellesskapet.
Deretter inn på nordsiden av bensinstasjonen og ned til gangveien før det
går inn på Tranby torg. Der blir det et
stopp med sang og korps-spill.
Fra Tranby torg går toget via gangveien
bort til Aktivum og ned Berberisveien, ut
på Hennumveien og ned til Tranby kirke.
Toget avsluttes ved kapellet hvor
korpsene spiller.
Ta med fløyte og flagg, og vær med på
å gjøre dette til en fin dag!
Vi oppfordrer alle skoler og barnehager
til å synge 17. mai-sangene i toget.

17. mai komiteen takker alle sponsorer:

