Program for dagen ved
Orkanger Barneskole

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

Dagen avsluttes med folkefest
i Orkdal Kulturhus kl. 19.00

Velkommen!
takk
Tusensponsor
er!
til alle våre

1 7 . m ai 2 0 1 3

Ja, vi elsker
dette landet ...

Program for dagen
08.00

FLAGGHEISING ved Orkanger pensjonistsenter
Korpset spiller.

09.00

Orkanger kirke
BEKRANSNING ved Bautaen over de falne, ved
Tale ved Pål Ove Lilleberg

10.00

FAMILIEGUDSTJENESTE i Orkanger kirke
ved Kapellan Pål Ove Lilleberg

11.00

SAMLING I SKOLEGÅRDEN
Åpen kafé fra 11.00 til ca. 15.30
Underholdning av elever fra 3. trinn kl. 12.00
Leker for barna fra kl. 12.30 – 13.30

11.30

nt
BEKRANSNING ved Rolf Arne Bergs monume
n
Tale ved Jens Henrik Paulke, Luftkrigsskole

12.30

erke
BEKRANSNING ved Petter Deinbolls minnesm
en
Selv
Tale ved Harald Husdal og Erik

13.15

TALE FOR DAGEN på Orkanger barneskole
ved Lisa Ofstad, Orkdal Sanitetsforening

13.45

barneskole
OPPSTILLING TIL FOLKETOGET på Orkanger
Før toget går, spiller korpset:
r dette landet»
«Norge i Rødt, hvitt og blått» og «Ja, vi elske
TOGRUTE
Geilan-Søster Signes vei
Barneskolen- Orkdalsveien-Bårdshaugveienneskolen
-Willmannsveien-Njardargate- Orkdalsveien-Bar

18.00

RUSSETALE PÅ FOLLO
ved Russepresident Einar W. Johansen

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.

Norge i rødt, hvitt og blått

Hvor hen 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 trefarget drakt, svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi 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 kveldssolen fått,
og det blå ga sin farge til breen, det er Norge i rødt, hvitt og blått.
En vårdag i en solskinnstund på benken i Studenterlund 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 hvitt 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!
De kjempet både hun og han! Nå lyser seirens baunebrann ut over Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg som tusen gledesbål i dag for alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott et flammende merke i rødt, hvitt og blått.
Som et regnbuens tegn under skyen skal det evig i fremtiden stå.
Se det knitrer igjen over byen i det røde og hvite og blå!
La det runge fra gaten og torget, over landet som nordmenn har fått;
Du er vårt, du er vårt gamle Norge! Vi vil kle deg 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.
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!
Også vi når det blir krevet,
for dets fred, dets fred slår leir!

