Ja, vi elsker dette landet

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 :/:

Hvor hen du går i li og fjell,
en vinterdag en sommerkveld
ved fjord og fossevell.
Fra eng og mo med furutrær,
fra havets bryn med fiskevær
Og til de hvite skjær.
Møter du landet i trefarget drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets
fargeprakt.

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 :/:

17. mai
i Fet 2017

Se en hvitstammet bjerk opp i 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.

Program

Program på Dalen skole

Program på Hovinhøgda skole

Dalen skole går i barnetog fra Hovinhøgda skole. Parkeringsmuligheter i Fetsund sentrum for
publikum.
Kl.08.00
Kl.09.15
Kl.09.35
Kl.10.25
Kl.10.40
Kl.10.45
Kl.12.00
Kl.12.00
Kl.13.00
Kl.15.30

Flaggheising. Frokost for 7.trinn
Samling i skolegården
Buss for elever og lærere til Hovinhøgda skole
Oppstilling til barnetog på Hovinhøgda skole
Nasjonalsangen på Hovinhøgda skole
Barnetog til Fet kirke starter
Buss for elever og lærere tilbake til Dalen
Skolearrangementet på Dalen skole starter
Underholdning med Fet Janitsjar
Avslutning

Kl.09.50
Kl.10.00
Kl.10.25
Kl.10.40
Kl.10.45
Kl.10.55
Kl.12.00
Kl.12.15
Kl.14.30
Kl.15.30

Samling i skolegården
Fanfare ved Fet Skolekorps og ord for dagen
Oppstilling til barnetoget
Nasjonalsangen (Fet skolekorps og Fet Janitsjarkorps)
Barnetog til Fet kirke starter og café åpner
Barnetogene møtes ved Garderveien
Skolearrangementet på Hovinhøgda skole starter
Retur med buss fra golfbanen til Hovinhøgda skole. (kjører i skyttel til alle elevene er
hentet)
Premieutdeling
Avslutning

Program for Barnehagene

Program på Riddersand skole
Parkeringsplassen ved Fet golfbane vil ikke være tilgjengelig for parkering da det er behov for at
bussene parkerer der.
Kl.09.30
Samling i skolegården på Riddersand
Kl.09.45
Ord for dagen
Kl.10.00
Buss for elever og lærere til Hovinhøgda skole
Kl.10.25
Oppstilling til barnetoget på Hovinhøgda skole
Kl.10.40
Nasjonalsangen på Hovinhøgda skole
Kl.10.45
Barnetog til Fet kirke starter
Kl.12.00
Skolearrangementet på Riddersand skole starter
Ca.Kl.12.00 Konsert med Fet skolekorps umiddelbart etter at de er ankommet
Kl.15.00
Avslutning

Barnehagene som sokner til Hovinhøgda skolekrets følger fra Hovinhøgda. Barnehagene som sokner
til Garderåsen skolekrets følger fra Garderåsen. Barnehagene må gå etter skolene.
Kl.11.15
Kl.11.30

Barnehagene på østsiden av Glomma møter ved Fet Rådhus
Barnehagene flettes inn etter skolene i barnetoget

Program for Østersund ungdomsskole
Kl.08.00

Skolefrokost for 10.trinn

Program for Pålsetunet

Program på Garderåsen skole

Kl.13.30

Kl.09.50
Kl.10.00
Kl.10.20
Kl.10.35
Kl.10.55
Kl.12.00
Kl.12.10

Fet kirke

Kl.12.30
Kl.15.00
Kl.15.30

Samling i skolegården
Ord for dagen med musikk v/Veterankorpset
Oppstilling til barnetoget
Barnetog til Fet kirke starter og café åpner
Tilslutning til barnetoget fra Hovinhøgda ved Garderveien
Familiegudstjeneste i Fet kirke (åpen for alle)
Retur med buss fra Fet kirke til Garderåsen skole før og etter gudstjenesten for elevene.
(kjører i skyttel til alle elevene er hentet)
Skolearrangementet på Garderåsen skole starter
Premieutdeling
Avslutning

Ca Kl. 12.00

Konsert med Veterankorpset

Åpen familiegudstjeneste i Fet kirke når barnetoget ankommer. Gudstjenesten
avsluttes med kransenedleggelse utenfor kirken (ved Bautaen). Elever fra alle skoler
er hjertelig velkommen med sine foresatte. NB! Ingen privatbilparkering ved kirken i
tiden rundt barnetogets ankomst. HC‐parkering henvises til P‐plass bak kirken. Buss
til Garderåsen for elevene etter gudstjenesten.

17.mai komitéen oppfordrer publikum til å bruke parkeringsmuligheter i Fetsund sentrum

