17. MAI 2018
TORVBRÅTEN BARNESKOLE.
08:00 Flaggheising ved Torvbråten barneskole
09:30 Oppmøte Slemmestad grusbane v/idrettsanlegget
Vi oppfordrer alle til å parkere på Rortunet.
10:00 Vi samles igjen på grusbanen til felles sang, vi synger
Nasjonalsangen og Norge i rødt, hvitt og blått.
10.10 Avgang for toget
10.30 Barnehagene henger seg på ved Biblioteket (sjøsiden)
11:10 Vi er tilbake på grusbanen og møter russen
11.30 Arrangementet på Torvbråten barneskole starter.








Parker hjemme hvis dere har anledning
Konferansier informerer om dagens program.
Vi synger Nasjonalsangen og Torvbråten sangen.
17. mai tale ved 7. trinns elever
Elevene underholder
Det blir salg av is, popkorn, kaker, brus, kaffe, lodd og pølser, vi
har lykkehjul og leker til barna.
Barna får is i premie ved innlevert aktivitetskort.
Vi tar kontanter og Vipps.

13:00 Loddtrekning
14:30 Aktivitetene slutter og Kafeen stenger. Vi oppfordrer alle til å ta
med stoler. Vel møtt!

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

Torvbråten sangen
Det koster ingen ting og S-M-I-L-E (3 ganger)
Å S-M-I-L-E, SMIL!
Det er det vi gjør på Torvbråten
(3 ganger)
Å S-M-I-L-E. SMIL!

TAKK
Det er lagt ned stor innsats fra foreldre og barn for at 17.
mai arrangement på Torvbråten skole skal bli bra. Tusen
takk til alle som har bidratt med dugnadstimer,
kakebaking, takk til alle de gavmilde sponsorene for flotte
premier, takk til Slemmestad barn- og ungdomskorps, og
takk til alle glade deltagere.

