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Vi henstiller om respekt og stillhet
i forbindelse med talene.

Main logo

Logo & Fishscale
Visual identity

Our main logo is a combination
of the white version of our
Marine Harvest logo and the
Fishscale element. This version
of the logo is to be used in all
contexts where Marine Harvest
is the official sender.

Main logo:
Logo & Fishscale

AlwAys use the original logo and shape files
marine harvest design guideline

version 01 | 2013

Din idé – vår design!
Malerstua Farvemarked AS

Grønørveien 20, 7300 Orkanger
tlf.: 72 48 04 40
Åpningstider: Man. – Fre. 09.00 – 18.00,
Lør. 10.00 – 15.00

Støtt gjerne korpset
på kontonr. 4270.32.11660

Tog for trening hele året

takk
Tusensponsor
er!
til alle våre

1 7 . m ai 2 0 1 5

Ja, vi elsker
dette landet ...

Program for dagen
08.00

Korpset spiller.
FLAGGHEISING ved Orkanger pensjonistsenter.

09.30

BEKRANSNING ved Bautaen over de falne, ved
Tale ved Arne Grønset

10.00

FAMILIEGUDSTJENESTE i Orkanger kirke
ved Sokneprest Pål Ove Lilleberg

10.00

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.
Og, den saganatt som senker
senker drømme på vår jord.

Orkanger kirke

0 til ca. 15.30
SAMLING I SKOLEGÅRDEN Åpen kafé fra 10.0
Underholdning av elever fra 3. trinn kl. 12.
Leker for barna fra kl. 11.00 - 13.00

Norge i rødt, hvitt og blått

11.30

nt
BEKRANSNING ved Rolf Arne Bergs monume
n.
kole
rigss
Luftk
n,
Tale ved Helene Hilmarse

12.30

erke.
BEKRANSNING ved Petter Deinbolls minnesm
Marte Vårvik og Synne Togstad.

13.15

TALE FOR DAGEN ved Bjørn Wiggen

13.50

le.
OPPSTILLING TIL TOG på Orkanger barnesko
:
sene
Før toget går, spiller korp
hvitt og blått»
«Ja, vi elsker dette landet» og «Norge i rødt,
ugveien- Geilan
dsha
TOGRUTE Barneskolen- Orkdalsveien-Bår
n
J.O.Rømmesmos vei -Orkdalsveien-barneskole

18.00

RUSSETALE PÅ FOLLO ved Russepresident Ingri

d Volden Smehagen

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

En vårdag i en solskinnsstund
på benken i Studenterlund
der sitter han og hun,
to unge, nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss,
i 20 grader pluss.
Hun er som en gryende forsommerdag
som farves av gjenskinnet av 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 har 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.

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.
Har den Herre stille lempet,
så vi vant, vi vant vår rett.

