
17. MAI 2016
HORTEN KOMMUNE

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 menn 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, 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 vil bli krevet,
for dets fred, dets fred slår leir
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Ja, vi elsker dette landet

Vi støtter 17. mai-feiringen!

Grønnligata 13 • 3188 Horten• Tlf. 33 07 06 16

Apotekergaten 20, 3187 Horten
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Byens sportsforretning
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Elveveien 30C, 3262 Larvik, Tlf 916 58 250, Epost info@losdigital.no

KARLSEN



Program for dagenGRANLY
Kl.08.00 – 09.00 Korpset går vekkerunde. 
Kl.08.30 Kransnedleggelse ved minnebautaen på Kirkebakken, tale ved Audun Bårdseth.
Kl.10.00 Oppmøte på Borre idrettspark, underholdning ved elevene og Granly skole-
korps.  
Kl.10.45 Avgang fra Borre idrettspark mot Horten etter følgende rute: Trimveien,  
 Borreveien, Storgata, Grønligata og Sentroveien.
Kl.11.30 Avgang for barnetoget i Horten sentrum. 
Kl.12.30 Arrangement i Nasjonalparken starter. Salg av kaffe, kaker, pølser,is, brus  
 og lekelapper. Ta med egen stol og kontanter (gjerne mynt).
Kl.13.00 Lekene for barna starter.
Kl.13.20 Innmarsj Granly skolekorps.
Kl.13.30 Tale for dagen ved Granly skoles elevrådsrepresentanter. Tre vers av ”Ja, vi  
 elsker dette landet” ved Granly skolekorps. Forsanger er Jarle Backer Henriksen.
Kl.15.00 Arrangementet i Nasjonalparken avsluttes.
 

ÅSGÅRDSTRAND
Kl.07.30 Revelje ved Åsgården skolekorps.
Kl. 08.00 Flaggheising på Thaulows plass. Åsgården skolekorps spiller og Ra sanglag synger.
Kl. 08.15 Bekransning av minnesmerket over falne under 2. verdenskrig ved Åsgårdstrans  
 sjømannsforening. Tale ved Stein Goffeng-Nilsen. Åsgården skolekorps spiller og  
 Ra sanglag synger.
Kl.10.30 Familiegudstjeneste i Åsgårdstrand kirke.
Kl. 11.00 Oppstilling av barnetoget utenfor kirken.
Kl. 11.15 Toget går fra kirken til Åsgården skole med Åsgården skolekorps og Det frivillige  
 Byorkester langs følgende rute: Riddervoldsveien – Flarenveien – Stangs gate –  
 Bakkegata til Torget – Grev Wedels gate med stopp ved Åsgårdstrand eldresenter –  
 Spettåsveien med stopp i kryss mot Thor O Hannevigs vei ved Åsgårdstrand syke 
 hjem – Lønneveien forbi barnehagen – Åsgården skole.
Kl. 12.00 Innmarsj foran skolen hvor toget blir stående til etter hilsen og nasjonalsangen.
 Tale for dagen av Maria-Karine Aasen-Svensrud og en avgangselev fra  
 Åsgården skole.
 Kunngjøring av vinnerne av årets tegnekonkurranse og premieutdeling.
 Leker og aktiviteter for barna med utdeling av premier.
 Loddsalg og trekning av gevinster.
 Salg av is, brus, kaffe og kaker.
 Parkering ved Paletten kjøpesenter og parkering for funksjonshemmede ved  
 Åsgården skole.
 Ta gjerne med campingstol/bord og kontanter til cafeen.

SKOPPUM - LYSHEIM SKOLE
Kl. 8.00  Flaggheising på Lysheim skole ved Lysheim skolekorps
Kl. 9.55  Korpset spiller en marsj
Kl. 10.00  Samling foran scenen
• Velkommen v / FAU
• ”Gud signe vårt dyre fedreland” forsangere elever
• Tale for dagen v / elever fra 7.kl.
• Allsang – 1. vers av ” Norge i Rødt, Hvitt og Blått”
• Medaljeoverrekkelse og blomsteroverrekkelse fra Lysheim skolekorps.
• Blomsteroverrekkelse fra FAU
• Allsang – Lysheim skolekorps spiller tre vers av ” Ja, vi elsker”
Kl. 10.30  17.Mai tog
• Oppstilling for 17. mai tog
• Ruten følger: Skolen-Adalsveien-Tokerødveien-Pauliveien-Markveien-Stopper  
 ved eldreboligene-Barnehagen-Tunet-Reirveien-Pauliveien-Adalsveien-Skolen.
Kl. 11.30  Underholdning
• Sidesporet Blæse-ensemble
• Lynlotteri
• Kafeteria
• Leker for barna
Kl. 13.00  Offisielt program slutt
NB! TA MED STOLER OG BORD. HUSK SMÅPENGER!

KARLJOHANSVERN
Kl. 08.00  Flaggheis ved Sjømilitære Samfund. Bekransning av minnebauta  

over falne sjøoffiserer v/Kapteinløytnant Jens Chr. Mikkelsen. 
Kongelige Norske Marines musikkorps spiller. Æresgarde.

HORTEN
Kl. 07.00  Revelje ved Sentrum skole. v/ Horten Skolekorps.

Kl. 08.00  Horten Skolekorps spiller ved flaggheising Braarudåsen.

Kl. 08.15  Bekransning av Wisting-monumentet v/ Scott Solberg.

 Flaggborg v/ speiderne, og Ungdomsmusikken spiller.

Kl. 08.20  Bekransning av Weldingmonumentet,  tale v/kapteinløyntnant Jan Timo Mikkelsen. 
Gulbransens kor synger.  Æresgarde.

Kl. 08.45  Bekransning av Apenes-bautaen. 
Kransenedleggelse.  
Tale ved ordfører Are Karlsen. 
Horten Skolekorps spiller.  
Åpent hus m/ bevertning i Apenesgården.

Kl. 09.00  Ringing med kirkeklokkene.

Kl. 09.30  Gudstjeneste i Sentrumskirken v/sogneprest Harald Bryne.  
Gulbrandsens kor deltar.

Kl. 10.30 Lillås Skole arrangement. Elevinnslag. Avmarsj kl. 10.50.

 Bekransning av minnesmerke over byens falne v/ Lasse Moen,  
formann Forsvarsforeningen.

 Æresvakt av Horten Lotteforening og Heimevernet. Marinemusikken spiller.

Kl. 10.55 Nordskogen skole går fra skolen etter følgende rute. Red. Thommesensgt., 
Ludv. Løvåsgt., Grønligt., Arne Beckersgt. Oppmøte i skolegården kl. 10.30.

Kl. 10.45 Sentrum skole møtes i skolegården for diverse arrangement og barnetogavgang.

Kl. 11.15  Barnetoget samles v/ Asylgata, Ihlehaugen.

Kl. 11.30   Avgang barnetoget etter følgende rute: Sentroveien, Åsgt., Storgt.,  
Skippergt. til Parken.

Kl. 12.00  Salutt fra KJV

Kl. 12.05  Samling i Lystlund. Allsang: Norge i rødt. hvitt og blått, Marinemusikken  
og 17. mai-komiteen. Tale for barna ved Nordskogen Skole. 

 Tale av Andreas Lindseth Pettersen (7A), Kine Andresen (7A).

 Russepresident Fredrik Grythe holder appell. «Ja, vi elsker dette landet». 
Marinemusikken spiller etter arrangementet.

Kl. 13.00-15.00 Arrangement på Sentrum Skole, Nordskogen skole og Lillås skole.

 Kiosk, loddsalg og gratis leker, husk stoler og vekslepenger.

Kl. 13.30   Gratis kino.

Kl. 15.30  Korpsene samles, fra Sentrum skole til Torvet.

Kl. 16.00   Borgertoget fra Torget etter følgende rute: Torget - Skippergt. - Storgata - Prestegt. - 
Skolegt. - Otto Engersgt. - Harald Pedersensgt. - Baggerødgt. - Thorsensgt. - Sentro-
veien - Åsgata - Storgt. - Skippergt. - Parken.  
Samling i Parken etter toget.  
Tale for Kongen og styringsmaktene  
v/ ordfører Are Karlsen.  
Allsang: Gud signe vårt dyre fedreland.  
Horten Ungdoms musikkorps spiller.  
Tale for dagen av leder Horten Næringsforening, Øystein Bredal Thorsen. 
«Ja, vi elsker dette landet».

Vi oppfordrer dere alle til å benytte vår storstue på denne spesielle dagen.  
Ta med camping stoler og nyt dagen.

FALKENSTEN

Kl. 13.15: • Oppmøte for alle direkte på lekeplassen. Falkensten og Fagerheim skolekorps  
 kommer marsjerende inn på plassen.

 • Skolekorpset spiller. 

 • Underholdning og taler av elever ved Falkensten Montessoriskole.

 • Åpen kiosk. 

 • Gratis leker med premier for barna.

 • Loddsalg med trekning på stedet.

Det anbefales å ta med egne bord og stoler. 

ANDRE ARRANGEMENTER (UOFFISIELLE)
Kl. 08.00 Sportsklubben Falk. Flaggheis m/ frokost. Servering også etter barnetoget.

Kl. 08.00 Flaggheis på Ørnhuset.

Kl. 08.00 Flaggheis på Teknikerhuset.

Kl. 08.15 Åsen Terasse: Morgenrunden barnetog. Horten Skolekorps spiller.

Kl. 18.00 Rødruss og Teknikertog fra Horten Videregående Skole   .  
Rute: Storgaten - Fergebakken - Langgaten - Apotekergaten - Storgaten.

Etter barnetoget: Horten Roklubbs medlemmer samles på klubbhuset til kaffe og kaker.

Vi ere en nasjon

Vi ere en nasjon vi med, 
vi små, en alen lange, 
et fedreland vi frydes ved, 
og vi, vi ere mange. 
Vårt hjerte vet, vårt øye ser, 
hvor godt og vakkert Norge er, 
vår tunge kan en sang blant fler 
av Norges æressange.

Men grønt er gresset ingensteds, 
mer fullt av blomster vevet, 
enn i det land hvor jeg tilfreds 
hos far og mor har levet. 
Jeg vil det elske til min død, 
ei bytte det. hvor jeg er fød, 
om men et paradis meg bød 
av palmer oversvevet.

Gud signe vårt dyre fedreland

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.

Vårt heimland i mørker lenge låg, 
og vankunna ljoset gøymde. 
Men, Gud, du i nåde til oss såg, 
din kjærleik oss ikke gløymde, 
du sende ditt ord til Noregs fjell, 
og ljos yver landet strøymde.

No er det i Noreg atter dag 
med vårsol og song i skogen. 
Um sedet enn gror på ymsit lag, 
det brydder då etter plogen. 
So signe då Gud det gode såd, 
til groren ein gong er mogen.

Kongesangen 

Gud, sign vår konge god! 
Sign ham med kraft og mod, 
sign hjem og slott! 
Lys for ham ved din Ånd, 
knytt med din sterke hånd 
hellige troskaps bånd 
om folk og drott!

Norge i rødt hvitt og blått

Hvorhen 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 trefarvet drakt 
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. 
Se, en hvitstammet bjerk opp i heien, 
rammer stripen av blåklokker inn 
mot den rødmalte stuen ved veien, 
det er flagget som vaier i vind. 
Ja, så hvitt som det hvite er sneen, 
og det røde har kveldsolen fått, 
og det blå ga sin farve til breen, 
det er Norge i rødt, hvitt og blått.

En vårdag i en solskinnsstund 
på benken i Studenteriund 
der sitter han og hun, 
to unge nyutsprungne russ, 
to ganske nylig tente bluss 
i tyve grader pluss. 
Hun er som en gryende forsommerdag 
som farves av gjenskinnet fra det norske flagg 
Ja, så hvit som det hvite er kjolen 
og så rødt som det rø` hennes kinn. 
Hennes øyne er blå som fiolen, 
hun er flagget som vaier i vind. 
Han er freidig og hvitlugget panne og  
en lue i rødt har han fått. 
Med en lyseblå tiltro til landet 
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.

NYKIRKE
08.00 Flaggheising i skolegården
09.30 Gudstjeneste ved sogneprest Nils Magnus Hovland
10.15 Samling ved Bautaen
 • Leder av 17. mai-komitéen ønsker velkommen
 • Skolekorpset spiller
 • 5. kl. fremfører sitt opplegg
 • Skolekorpset spiller
 • Nedleggelse av krans ved 5. klasse.
 • Skolekorpset spiller 3 vers av ”Ja vi elsker” og 2 vers av ”Vi ere en nasjon”.  
  Forsangere er epresentanter fra ” Julekoret”
 • Toget stiller opp
10.45 Toget går fra Bautaen ned bakken mot Liaveien, forbi de kommunale boligene,   
 tilbake til kirken, ned Kirkesvingen, opp ved ”eldreboligene”, over til Villaveien,  
 Sletterødveien, Teienveien og opp til Bygdehuset.
11.10 Toget ankommer Bygdehuset:
 • Velkommen til Bygdehuset v/leder
 • Skolekorpset spiller sammen med Nykirke Bygdekorps
 • Utdeling av medaljer til korpsets medlemmer
 Matpause. Kiosken åpner. Loddsalget starter. Leker.
 Nykirke Bygdekorps spiller
12.00 Ord for dagen ved Anne Dorthe Wold
Det oppfordres til deltagelse i Borgertoget

Arrangementet er et samarbeid mellom FAU på Falkensten Montessoriskole, Falkensten Velforening og  
Falkensten Sanitetsforening, og avvikles i år ved grendehuset Fredhøy ved lekeplassen på Falkensten.


