DD.KK.HH. Kronprinsen og
Kronprinsessen
fylkestur til Nord-Trøndelag
20. – 22.09.2017

Programmet for besøk i kommunene
Høylandet, Namsskogan, Grong, Namsos, Fosnes,
Flatanger og Frosta
Utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Tidene i programmet vil kunne bli justert noe
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Program dag 1: 20. september 2017

Høylandet
Tema for besøket: Velkomst til Nord-Trøndelag. Kultur og
familieteater, barn og unge.
Kl.09.30

Folk på Høylandet samles til folkefest på Øyrkollen,
Kongsmoen i Høylandet kommune

Kl. 10.00

Kronprinsparet ankommer Øyrkollen med Kongeskipet
«Norge»
Kronprinsparet ønskes velkommen av ordfører Hege NordheimViken og får overrakt blomster av blomsterbarn.
Ordføreren ledsager Kronprinsparet til sitteplassene ved scenen.
Innbyggere fra Høylandet vil være tilstede, og alle barn fra
Høylandets barnehager og skoler er tilstede.
Taler og kulturelle innslag
Ordfører taler.
Musikk og sang v/ Høylandet barnehage. Familieteateret opptrer
med «Sirkel av liv» fra Løvenes konge. Deretter følges
Kronprinsparet rundt til gapahuken for lett bevertning.

Kl.10.30

Kronprinsparet tar avskjed og reiser videre med bilkortesje
til Namsskogan. Folkefesten fortsetter for folk på Høylandet.
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Namsskogan
Tema for besøket: Barn og unge, aktivitet og sør-samisk kultur

Kl. 10.00

Aktivitetsdag i Namsskogan Familiepark, Trones i
Namsskogan kommune
Alle barn fra barnehager og skoler på Namsskogan, samt
skoleelever fra Røyrvik og Lierne er invitert til å delta.

Kl. 11.50

Kronprinsparet ankommer Namsskogan Familiepark
Kronprinsparet ønskes velkommen av ordfører Stian Brekkvassmo
og får overrakt blomster av blomsterbarn.
Omvisning rovdyrinnhegninger
Ordføreren ledsager Kronprinsparet til rovdyrinnhegningene der de
blir guidet av rovdyrveileder. De besøker både bjørn og fjellrev før
de ender opp ved jerven. Her blir Kronprinsparet med dyrepasser
inn i innhegningen for å mate jerv.
Taler og kulturelle innslag
Namsskogan skole og barnehager synger «MOT»-sangen, etterfulgt
av ordførerens tale og H.K.H. Kronprinsens tale. Det blir også
innslag av Kor i Namsskogan.
Aktiviteter ved Fjellstu og Tronestjønna
Kronprinsparet ledsages av ordfører. De besøker Namsskogan
fjellstyre og får prøve seg på skotthyll i regi av Namsskogan
Frivilligsentral. Det blir tilrettelagt for aktiviteter med frivillige lagog organisasjoner i området. Gapahukene blir fylt med kunstnere,
ysteri, Rovdyrsenteret, grilling osv.
Lunsj i storgamma
Lunsj med inviterte gjester fra det sørsamiske miljøet i NordTrøndelag. Kulturelle innslag vil være samisk joik og det vil serveres
tradisjonell og kortreist mat.

Kl.13.40

Kronprinsparet tar avskjed og reiser videre med bilkortesje
til Grong.
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Grong
Tema for besøket: Kultur integrering, barn og unge.
Kl.14.15

Program ifm åpning av Kuben kulturhus starter

Kl. 14.45

Kronprinsparet ankommer kulturhuset Kuben i Grong
kommune
Kronprinsparet ønskes velkommen av ordfører Skjalg Åkerøy og får
overrakt blomster av blomsterbarn.
Ordføreren ledsager Kronprinsparet til opp til hovedinngangen.
Skoleelever fra 1-4. klasse omkranser inngangspartiet.
Offisiell åpning
Ordfører ønsker velkommen og H.K.H. Kronprinsen foretar den
offisielle åpningen av kulturhuset ved å avduke skilt.
Kronprinsparet geleides inn og blir møtt med velkomstsang av
Harran Oppvekstsenter.
H.K.H. Kronprinsessen leser fra ei barnebok for barnehagebarn i
biblioteket før ordfører ledsager Kronprinsparet m/følge til
konsertsalen «Symfoni Namsen». Her blir det framvisning av
«Farger i Grong».

Kl. 15.40

Kronprinsparet tar avskjed og reiser videre med bilkortesje
til Namsos
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Namsos
Tema for besøket: Rockebyen Namsos. Musikkhistorie og konsert for
folket.
Kl.16.00

Velkommen til konsert i NTE Arena- Rockebyen Namsos
Oppmøte i god tid. Alle som har billetter må være på plass i salen
senest 16.30.

Kl. 16.40

Kronprinsparet ankommer Rock City
Kronprinsparet ønskes velkommen av ordfører Arnhild Holstad og får
overrakt blomster av blomsterbarn.
Ordføreren ledsager Kronprinsparet inn på Rock City for en kort
omvisning. Besøker «verdensrommet» til Åge Aleksandersen.

Kl. 17.00

Konserten starter
Ordfører er konferansier under denne konserten som er spekket
med både kjente og kjære, gamle og unge artister. Hit kommer
både DDE, Grannes, Amanda Kamara, Atterljom, gitarrekke, nye
Prudence m.m. Otterøy skolekor og Trøndergospel skal også opptre.
Dette blir en stor musikkopplevelse med et bredt spekter av det
rikholdige musikklivet Namsos har å by på.

Kl. 18.15

Kronprinsparet tar avskjed og går om bord i Kongeskipet
Norge.
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Program dag 2: 21. september 2017

Fosnes
Tema for besøket: Kystkultur og bygdekultur, Olav Duun og litteratur
Kl.09.30

Folk i Fosnes samles til folkefest på Øver Duun

Kl. 10.00

Kronprinsparet ankommer Seierstad, Jøa med Kongeskipet
«Norge»
Kronprinsparet ønskes velkommen av ordfører Trygve-Jonny
Sandvik og får overrakt blomster av blomsterbarn. Ordføreren
ledsager Kronprinsparet til ventende kortesje.
Omvisning på Fyret flerbrukshus
Kronprinsparet ønskes velkommen av oppvekst- og kultursjef Kari
N. Thorsen og får en omvisning i det nye samfunnshuset. Her finnes
både bibliotek, flerbrukshall, skytebane og basseng til glede for
kommunens innbyggere. Kronprinsparet møter barnehagebarn i
biblioteket og ungdommer i flerbrukshallen som forteller om
aktivitetene i huset.

Kl. 10.10

Folkearrangement på Øver-Duun, Olav Duuns hjemplass
Alle i Fosnes kommune er invitert til å delta. Oppmøte i god tid.

Kl. 10.40

Kronprinsparet ankommer Øver-Duun
Kronprinsparet vises opp til Olav Duuns barndomshjem og mottas
av Vidar S. Tingstad som fremfører monologen «Ole 25 år».
Kronprinsparet gis deretter en omvisning inne i barndomshjemmet
til Olav Duun.

Kl. 10.55

Taler og kulturelle innslag
Ordfører ønsker velkommen. Deretter blir det kulturelle innslag ved
elever fra Olav Duun videregående skole, etterfulgt av H.K.H.
Kronprinsessens tale. Det blir også et kulturelt innslag av
trommegruppa fra Fosnes kommunale kulturskole.

Kl.11.10

Folkearrangementet på Øver-Duun avsluttes

Kl.11.20

Lunsj på Café Paradis
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Kronprinsparet møter lokale innbyggere i lunsjkroken på butikken
ved fergeleiet på Seierstad. Dette er et populært møtested for
kommunens eldre.
Kl. 11.40

Kronprinsparet reiser videre med Kongeskipet
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Flatanger
Tema for besøket: Havbruk, innovasjon, kompetanse, fysisk aktivitet
og folkehelse.
Kl.13.40

Folkearrangement på kaia på Lauvsnes i Flatanger kommune
Alle i Flatanger er invitert til å delta. Oppmøte i god tid.

Kl. 14.10

Kronprinsparet ankommer Lauvsnes i Flatanger kommune
Kronprinsparet ønskes velkommen av ordfører Olav Jørgen Bjørkås
og blomsterbarn.
Ordføreren ledsager Kronprinsparet til sitteplassene ved scenen.
Taler og kulturelle innslag
Ordfører ønsker velkommen før det blir revyinnslag av revygruppa
Staut. H.K.H. Kronprinsen holder tale og alle skoleelevene på
Flatanger opptrer med sang.

Kl.14.35

Kronprinsparet besøker pleie- og omsorgstunet
Kronprinsparet får oppleve Syngende Eldreinstitusjoner der både
instruktører og eldre deltar aktivt i seansen. Kronprinsparet får også
anledning til å hilse på beboerne i Nordgårdstua.

Kl. 15.00

Program i Storlavika havbruksindustrier. Besøk på Namdal
Rensefisk
Kronprinsparet introduseres for fiskerinæringen i Flatanger og får et
innblikk i den historiske utviklingen av oppdrettsnæringen. De får
også en omvisning i produksjonsanlegget ved Namdal Rensefisk.
Offisiell åpning av Havbruksparken
Daglig leder Per Anton Løfsnæs ønsker velkommen. H.K.H.
Kronprinsen foretar den offisielle åpningen av Havbruksparken.
Kronprinsparet får deretter en omvisning inne i bygget, med
orientering av to av bedriftene som har kontor der, Proneo og
Aquakompetanse. De besøker også forkontrollrommet som driver
med fjernforing av fisk i oppdrettsanlegg.

Kl. 16.10

Gåtur- Storfjellet i Lauvsnes
Leder av storfjellets venner, Kari Olsen ønsker velkommen ved foten
av fjellet. Kronprinsparet tar turen opp på Storfjellet like ved
Lauvsnes. Dette er et folkehelsetiltak som årlig har over 6000
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besøkende. Her blir det opptreden av «Syngende havfruer» ved
gapahuken.
Kl. 19.30

Mottagelse på Kongeskipet for innbudte gjester
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Program dag 3: 22. september 2017

Frosta
Tema for besøket: Klosterbesøk, innovasjon og utvikling i
grønnsaksproduksjon og landbruk
Kl. 09.45

Kronprinsparet ankommer Tautra, Frosta,
med Kongeskipet «Norge»
Kronprinsparet ønskes velkommen til Frosta av ordfører Trine Haug
og får overrakt blomster av blomsterbarn.
Ordføreren ledsager Kronprinsparet til ventende kortesje.
Kongeparet blir møtt av eldre og hele 1. trinn ved ankomst.

Kl. 10.15

Kronprinsparet besøker Tautra Mariakloster
Kronprinsparet ønskes velkommen av førstepriorinne Sr. Sheryl ved
ankomst klosteret. Hun ledsager dem under omvisningen.
Kronprinsparet får oppleve sang og bønn ved nonnene og munkene i
klosteret, observere såpeproduksjon og delta i samtale i
kapittelsalen sammen med nonnene.

Kl. 10.50

Bedriftsbesøk på Viken gartneri
Kronprinsparet ønskes velkommen av daglig leder og eier, Ragnhild
Viken. Hun gir Kronprinsparet en omvisning der de orienteres om
grønnsaks- og krydderproduksjon. Det blir muligheter for å forsøke
seg på salatpakking og smaksprøver fra Grønne folk. Dette er et
initiativ iverksatt for å redusere matsvinn.

Kl. 11.00

Folkefest på Valberg gård.
Alle skoleelever på Frosta er invitert på folkefest og aktivitetsdag på
Valberg denne dagen. Oppmøte i god tid.

Kl. 11.35

Kronprinsparet ankommer Valberg gård
Kronprinsparet ønskes velkommen av daglig leder Janne Mette
Valberg, Marit Valberg og Roger Lein. Ordføreren ledsager
Kronprinsparet til sitteplassene ved scenen.
Folkefesten innledes med et kulturelt innslag fra skolekorpset og
Frosta storband. Deretter følger ordførerens og
H.K.H. Kronprinsessens taler. Skolekoret opptrer også.
Ordfører viser Kronprinsparet rundt på ulike aktiviteter og poster på
område. De får servert grønnsakswok, delta på blindtest av
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grønnsaker, prøve potetkanon for å nevne noe. Skoleelever fra
Frosta delta på ulike poster med aktiviteter.
Folkefesten fortsetter for innbyggerne på Frosta
Kl. 12.55

Kronprinsparet forlater Valberg gård
Transportetappe til Tautra kai og avskjed med ordfører og resten av
det offisielle følget. Kronprinsparets fylkesreise i Nord-Trøndelag
avsluttes.

Kl. 13.00

Kronprinsparet tar avskjed med Ordfører og Fylkesmann på
Tautra kai
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