17.
mai

I LØRENSKOG

• Dikt v/elever fra Fjellhamar skole

PROGRAM FOR 17. MAI 2018

• Landkjenning v/Lørenskog Musikkorps, Lørenskog
Veterankorps, Lørenskog Damekor og Lørenskog
Mannskor, solist Morten Remberg, dirigent Per Gjermund
Storrø

Med bakgrunn i vedtak i formannskapet november 2017 vil det være
noen endringer i programmet for 17. mai. Vi ber alle om å sette seg
godt inn i årets program.

• Utdeling av Lørenskog kommunes kulturpris

Se de enkelte skolers nettsider for detaljert informasjon om lokale
arrangementer.

• Gud signe Noregs land (Fedrelandssangen) v/korene,
dirigent Morten Remberg

06.50	Flaggborg, sangkorene, korpsene og speiderne samles ved
Dovre bolig- og servicesenter
07.05	Lørenskog Skolekorps aspirant, rekrutt og junior spiller en
liten konsert
07.15	Lørenskog Skolekorps hovedkorpset spiller nasjonalsangen
07.20	Avmarsj til Flaggfjellet etter følgende rute:
Nordahl Griegs vei– Marcus Thranes vei-Fjellhamarveien til
Flaggfjellet
07.30

Lørenskog Veterankorps spiller på Flaggfjellet

07.50

Toget ankommer Flaggfjellet

08.00

Flaggfjellet
• 1. Lørenskog speidergruppe 3 heiser flagget
Trompetsignaler v/Lørenskog Musikkorps
• Nasjonalsangen - alle korps og kor, dirigent
Per Gjermund Storrø
• 17. mai-komiteen v/leder Øivind Hansen ønsker
velkommen
• Korpsene spiller Gammel jegermarsj, dirigent
Per Gjermund Storrø
• Hovedtale v/ stortingsrepresentant Turid Kristensen

Gud signe vårt dyre fedreland (Fedrelandssalmen),
fellesnummer, dirigent Per Gjermund Storrø
08.30	Arrangementet på Flaggfjellet avsluttes
10.00	Det arrangeres lokale barnetog på Fjellhamar,
Luhr og Kurland
10.15	Lørenskog skolekorps aspirantkorps, juniorkorps og
rekruttkorps spiller flere steder på området til Ahus
10.15	Festgudstjeneste i Skårer kirke ved Tormod Westermoen.
Lørenskog Mannskor og Skårer kirkes barnekor synger

FJELLHAMAR SKOLE
09.45	Samling og oppstilling på parkeringsplassen ved Fjellsrud
ungdomsskole sammen med Luhr skole
10.15	Avmarsj. Fjellhamar skole marsjerer sammen med
Lørenskog Musikkorps, Marcus Thranes vei, Nordahl Griegs
vei, Hanaborgveien og Fjellhamarveien til Fjellhamar skole
13.30

Arrangementet avsluttes

LUHR SKOLE

BARNETOGET

09.45	Samling og oppstilling på parkeringsplassen ved Fjellsrud
ungdomsskole sammen med Fjellhamar skole

11.15	Samling for Barnetoget i Lørenskog – Skårer gård
(parkeringsplassen mellom Skårer kirke og Skårer gård)

10.15	Avmarsj. Luhr skole marsjerer sammen med Lørenskog
Skolekorps hovedkorpset, Marcus Thranes vei, Nordahl
Griegs vei og Hanaborgveien til Luhr skole

11.45	Avmarsj Barnetoget – Løkenåsveien, Skårersletta,
Solheimveien, Kjennveien og Hasselveien til Rådhusparken

13.30

12.00

Underholdning i Rådhusparken

12.30

Arrangement Rådhusparken

Arrangementet avsluttes

KURLAND SKOLE
10.00

Samling og oppstilling på Kurland skole

10.15	Avmarsj sammen med Østerdølene Musikkorps etter følgende
rute: Sandbekkveien, Hogstveien, Kurlandsveien, Holenveien
13.30

Arrangementet avsluttes

• 17. mai-komiteen v/leder Øivind Hansen ønsker
velkommen
• Norge i rødt, hvitt og blått. Dirigent: Per Gjermund Storrø
• Tale for dagen ved leder i barn og unges kommunestyre
Kajanth Mohanraj
• Nasjonalsangen. dirigent: Per Gjermund Storrø
Disse korpsene følger toget: Lørenskog skolekorps hovedkorpset, juniorkorpset, rekruttkorpset og aspirantkorpset,
Lørenskog musikkorps og Østerdølenes musikkorps.
Etter avslutning av arrangementet reiser skolene tilbake til
sine skoler for lokale arrangementer. Det oppfordres til at
man går tilbake til skolene med tanke på miljøet, men det vil
også være busser tilgjengelig for de som trenger det.

ÅSEN SKOLE
12.00

Skolearrangement

13.45	Konsert ved Lørenskog skolekorps - aspirantkorpset
15.00

Arrangementet avsluttes

SOLHEIM SKOLE
13.00	Skolearrangement (kafé åpner kl. 12.00)
13.45	Konsert ved Lørenskog skolekorps - hovedkorpset
15.00

Arrangementet avsluttes

BENTERUD SKOLE
13.00

Skolearrangement

13.45

Konsert ved Lørenskog skolekorps - rekruttkorpset

15.00

Arrangementet avsluttes

RUDOLF STEINERSKOLEN
11.45

Skolearrangement

16.00

Arrangementet avsluttes

LØRENSKOG FRISKOLE
09.00

Frokost på skolen for alle elever og foreldre

FINSTAD SKOLE
13.15	Skolearrangement
13.45	Konsert ved Lørenskog skolekorps - juniorkorpset
15.15

Arrangementet avsluttes

RASTA SKOLE
11.45

Skolearrangement

13.45	Konsert ved Lørenskog musikkorps
15.00

Arrangementet avsluttes

GRATIS arrangement 17. MAI –

PÅ FESTPLASSEN VED
LØRENSKOG HUS!
Etter de tradisjonelle feiringene av nasjonaldagen rundt om på skoler
og andre steder, kan alle i Lørenskog i år legge turen til Festplassen ved
Lørenskog hus. Arrangementet varer fra Kl.15.00 – 17.00

15.15 – 16.30 - Konsert med «Rett fra sjela»
Mai-senteret på Skårersletta 50 er
et aktivitetssenter for mennesker
med psykiske helseplager, og
tilbudet spenner fra badminton,
biljard og yoga til snekkerverksted,
svømming og kulturkafé. Samt
egen musikkgruppe. Rett fra sjela’
øver hver torsdag. MAI-senteret
holder for tiden på å spille inn en
ny CD der brukere på MAI-senteret
kan få synge inn sin egen sang i et
flott musikkstudio.

mestring i praksis og om å gjøre
noe for å skape en bedre hverdag.
Når det gjelder selve plata, er alt
sammen spilt inn på et kontor med
en Mac, så det er ganske upolert –
men jeg synes det er blitt skikkelig
tøft. Og ikke minst er det utrolig
mange bra sangprestasjoner
her – rett fra sjela!» Sier Røsnes,
som mange kjenner fra duoen
Avalanche.

Kjetil Røsnes har vært
prosjektleder for det musikalske
eventyret ved senteret – og er
imponert over det han har sett og
ikke minst hørt. «Dette handler om

Det blir også i år delt ut gratis is til
barna (og noen voksne)!
Restaurant Buen åpner 12.00 og
Uno Mas åpner 14.00.

TRAFIKKREGULERING
I SAMARBEID MED POLITIET
07.00 – 07.30 Nordahl Griegs vei stenges for trafikk mellom
Dovresenteret og Marcus Thranes vei
07.30 – 09.00 Fjellhamarveien stenges fra krysset Lørdagsrudveien
v/brua til krysset Marcus Thranes vei
10.30 – 14.00 Fjellhamarveien stenges fra Lørdagsrudveien v/brua
og til krysset Marcus Thranes vei
11.30 – 12.15 Løkenåsveien stenges fra Skårersletta retning
Nordlifaret
07.00 – 15.00 Parkeringsforbud og andre reguleringer av trafikken
må påregnes i hele Lørenskog, spesielt i de området
ved Flaggfjellet og der barnetogene går
Alle trafikanter bes vise hensyn
NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT

FEDRELANDSSALMEN

NASJONALSANGEN

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,
svøpti et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,
rammer stripen med blåklokker inn
mot den rødmalte stuen ved veien,

Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu
som kristne det kan seg søma!

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.

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.

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groen ein gong er mogen!

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.

