Ja, vi elsker
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, drømme 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 seir,
Også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir.

Velkommen til
17. mai-feiring!

PRAKTISK INFORMASJON OM
ÅRETS ARRANGEMENT
Kafeen i Sentrumsgården vil være åpen så lenge det er
aktivitet i området. Vi oppfordrer alle til å følge skole- og
seniorkorpset fra Frydenlund skole til Sentrumsgården.
Samlingsplassen blir parkeringsplassen utenfor
Sentrumsgården. Oppstilling før barnetoget blir utenfor
kirken.
Hurumveien og Astrid Skares vei stenges i tiden toget
passerer. Det er begrenset parkering på skolens område. Det
er ikke mulig å parkere i Astrid Skares vei nedover fra der
det svinges inn til skolen, men det er mulig å parkere langs
veien oppover mot Årosfjellet/Tivoliåsen.
Arrangementet er hovedsakelig utendørs, men de som
ønsker det har anledning til å sette seg inne i gymsalen.
Det vil være mulig å kjøpe gluten-, laktose-/melke-, egg- og
sukkerfrie kaker.
Ta med stoler, sitteunderlag osv. om dere ønsker å sitte ute.
Ta med småpenger da det tidvis kan være lite vekslepenger.
Vipps kan også brukes: 74880

PROGRAM FOR DAGEN
08.00

Flaggheising ved Frydenlund skole v/speiderne
Korps spiller

09.00

Kafé åpen ved Sentrumsgården (ved Rema 1000)
Frydenlund skole- og seniorkorps går fra Frydenlund skole til
Eldretunet via Ivers vei. Minikonsert ved Eldretunet

09.30

Gudstjeneste i Åros Kirke v/Peter Andreas Holby

10.15
10.30

Frydenlund skoles elever stiller opp til toget ved Åros kirke
Togavgang fra Sentrumsgården i Åros til Frydenlund skole

11.15

Ankomst Frydenlund skole mens korpsene spiller
Velkommen og praktisk info (17. mai-komiteen)
Tale for dagen (elever fra 7. trinn)
5. trinn synger «Norge i rødt, hvitt og blått»
Korpsene spiller «Ja vi elsker» - allsang

12.00

Leker, kafé og loddsalg
Det blir delt ut 1 gratis brus og 1 gratis is til barna.
De som har fått, merkes med tusj.

13.15

Vinnere av loddsalg trekkes (foregår på scenen). Liste
over vinnere henges opp ved inngang 2-trinn. Premier
kan hentes på kjøkkenet. Vinnere kontaktes ved
uavhentede premier.

14.00

Avslutning på skolen

17:00 – 17:30

Sykkelrittet Tour of Norway passerer gjennom Åros. Vi
oppfordrer alle til å være med å skape folkefest når rytterne
sykler gjennom Åros.

Det oppfordres til ro under sang og taler.

17. mai-komitéen ønsker alle velkommen til
feiring av nasjonaldagen ved Frydenlund skole!

Loddsalg ved Sentrumsgården fra kl 09.00 til togavgang
Loddsalg på skolen kl 12:00–13.00.
Inntektene fra loddsalget går til leker til skolebarna

