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Program
17. mai 2017
Brumunddal



MORGENRUTER

RUTE FOR BRUMUNDDAL BRASS/SPEIDEREN

Start Byflatvegen-Ånnerudvegen-Lyubakken-Damvegen-
Bakkehaugvegen-Bekkevegen-Fagerlundvegen-Kirkevegen-

Bakkehaugvegen til ungdomskolen.

RUTE FOR BRUMUNDDAL JENTE- OG GUTTEMUSIKK

Start Husebyparken-Parkvegen-Nerkvernvegen-Spurvestien-
Vesselbakkvegen-Fredheimvegen-Kongelholgutua-
Østgårdsvegen til gamle Kongsvegen Legesenter 

(krysset Kongsvegen-Nerkvernvegen).

Forsiden er tegnet av Zainab Abbas Gharib, 6 år, fra Vesleparken barnehage.



Ja, vi elsker dette landet

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.

Forsiden er tegnet av Zainab Abbas Gharib, 6 år, fra Vesleparken barnehage.



Kongesangen 

Gud sign vår konge god,
Sign ham med kraft og mot,

Sign heim og slott!
Lys for ham ved din Ånd,
Knytt med din sterke hånd

Hellige troskapsbånd
Om folk og drott!

Høyt sverger Norges mann
Hver i sitt kall, sin stand,

Troskap sin drott.
Trofast i liv og død.

Tapper i krig og nød,
Alltid vårt Norge lød

Gud og sin drott.



Fedrelandssalmen 

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.

Vil Gud ikkje vera bygningsmann
Me fåfengt på huset byggja.

Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud so me kan bu
I heimen med fred og hyggja.

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 groren ein gong er mogen



PROGRAM FOR 17. MAI 2017

Kl. 07.45 Samling i Husebyparken
 Musikk ved Ringsaker Janitsjar og
 Brumunddal Jente- og Guttemusikk.

Kl. 08.00 Flaggheising
 Flaggsignal ved Brumunddal jente- og guttemusikk.
 Flaggheising ved speiderne.
 Korsang ved Brumunddal Mannskor.
 Appell ved ordfører Anita Ihle Steen.
 17. mai i Husebyparken, tale ved Per Dobloug
 Ringsaker Janitsjar spiller ett vers av Fedrelandssalmen.
 Kransepåleggelse på minnebautaen v/ordfører Anita Ihle Steen.

Kl.08.25 Markering fra Speideren med utdeling av flagg/banner til beste patrulje 
 v/speiderleder.
 Ringsaker Janitsjar spiller Kongesangen.
 Brumunddal Jente- og Guttemusikk og 
 Ringsaker Janitsjar spiller ett vers av Ja, vi elsker.

Kl. 08.40 Musikkorpsene spiller i gatene og Brumunddal

Kl. 09.45 Brumunddal Mannskor synger på Tømmerli 
 Bo- og Aktivitetssenter (kantina)

Kl. 10.40 Oppmøte og oppstilling til tog på Brumunddal ungdomsskole 
 for skolebarna ved Mørkved, Fagerlund og Hempa 
 
Kl. 10.50 Allsang
 Alle frammøtte synger 1. vers av Ja vi elsker og 1. vers av Norge 
 i rødt, hvitt og blått,  akkompagnert av Brumunddal Jente- 
 og Guttemusikk.

Kl. 11.00 Avmarsj for folketoget
 Marsjrute: Berger Langmoens vei, Miljøgata, Nordåsveien, Kirkebakken.
 Rekkefølge: Lensmann, Flaggborg (Speideren), 17. maikomité, Brumunddal 
 Brass og Fagerlund skole, Brumunddal Jente- og Guttemusikk, Hempa skole 
 og Mørkved skole. 

Kl. 11.30 Ord for dagen på Kirkebakken v/kapellan Salvar Gudgeirsson 
 Appell ved elevrådsleder og nestleder ved Brumunddal ungdomsskole 
 Liv Grete Sandbakken og Karoline Bråten Pedersen. 



 Ved starten av gudstjenesten synges tre vers av Ja, vi elsker
 Til slutt synges tre vers av Fedrelandssalmen. 
 Akkompagnement ved Brumunddal Brass.

Kl. 12.00 Barnetoget deler seg:
 Brumunddal Brass og Fagerlund skole går rute:
 Mausetv.-Sveumv. – via Tømmerli bo - og aktivitetssenter og 
 avslutter ved Fagerlund skole.

Lensmann, flaggborg (speideren), Brumunddal jente- og guttemusikk, 
Hempa skole og Mørkved skole går videre til Brumunddal bo- og 
aktivitetssenter, hvor toget stopper mens Mørkved skole overrekker 
blomster. Hempa skole og Mørkved skole synger første vers av Norge i 
rødt, hvitt og blått. Toget går deretter til Husebyparken.

Kl. 12.10 Oppmøte for barnehagene ved teatersalen
 Rekkefølge: Bakkehaugen, Øverkvern FUS, Kjerringhaugen, 
 Hempa, Tømmerli, Tunvold, Buttekvern, Bjørkebo, 
 Fredheimvegen, Liavegen, Tunet og Vesleparken.

Kl. 12.20 Avmarsj Barnehagetoget
 Hest og kjerre leder an barnehagetoget. Når barnetoget (barnehagene 
 og skolene) har ankommet Husebyparken, blir det leker for barna. 
 Brumunddal jente- og guttemusikk  selger pølser, is, brus, kaker og 
 kaffe. Lynlotteri til inntekt for drift av arrangementet.

Kl. 13.15 Underholdning
 Appell ved elevrådsleder og nestleder ved Mørkved skole, Helena Moen
 Holm og Fredrik Knutsen. Underholdning ved 1.-4. trinn ved 
 Hempa skole.

Kl. 16.00 RUSSETOG OG RUSSETALE
 Rute: Brumunddal videregående skole-Skolev.-Fagerlundv.-
 Miljøgata-Kongsv.-Parkv. til Husebyparken.
 Korps: Ringsaker Janitsjar og Brumunddal Brass.
 Russetale ved Russepresident Elise Lier.

Kl.18.00 NASJONALFEST hos Frelsesarmeen
 Majorene Eli og Jan Harald Hagen  leder, taler og synger.
 Alle er hjertelig velkommen!
 Arr. Frelsesarmeen.



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 trefarvet drakt,

svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
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 hvit som det hvite er sneen,

og det røde har kveldsolen fått,
og det blå gav 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 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 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

utover 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 og hvitt og blått.

Som et regnbuens tegn under skyen
skal det evig i fremtiden stå.

Se, det glitrer 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.



Wenche Brobakken
Hege Monica Engh
Marianne Fejerskov 

Lene Gundersen Bråthen
Erik Kristiansen

Kjersti M. Teksum Molthe
Trude Engen Strand

Karen Skarpnord
Solvår Strand
Mona Støve

Ida Marie Mølstad Snekkevik
Tone Ulven

Ingeborg Lunde Vestad
Pernille Ødegård

Takk

17. mai komiteen takker herved spesielt 
Per Dobloug (taler)

Kjell Bakken (konferansier)
Liv Grete Sandbakken og Karoline Bråten Pedersen 

(talere, Brumunddal Ungdomsskole) 
Helena Moen Holm og Fredrik Knudsen (talere, Mørkved skole)

1.-4. trinn ved Hempa skole 
Hamar Media AS, ScanLyd, Eurospar Brumunddal, Bakers AS, 

Agent Roma Brumunddal, Geir Granmo, Lunna AS og Nordåsveien Plantesenter 
samt alle øvrige bidragsytere og medhjelpere i forbindelse med

gjennomføringen av 17. mai-feiringen i Brumunddal 2017

FAU Fagerlund
FAU Hempa

FAU Mørkved



Vi støtter 17. mai-feiringen i Brumunddal
 

Hovedsponsorer
Arkel Innlandet AS

Arve Hagen AS
Multi-Bygg AS

 
 

Øvrige sponsorer
Aller Innerst

Brumunddal Dekk AS
Fagmøbler Brumunddal

Kuldeteknikeren AS
Marguerite Skin Tonic AS

Maskinanlegg AS
Mathisen AS
Max Interiør

Skaugs Servicesenter AS
Stensli Gjenvinning AS

 
 

Følgende har sponset gevinster
Ankerskogen svømmehall Hamar KF

Brumunddal Sushi & Takeaway
COOP Extra Brumunddal

DFDS Seaways
Domkirkeodden

Hunderfossen Familiepark
KIWI Brumunddal

Lilleputthammer Lekeland AS
Norsk Skogmuseum

Rom for Rom Interiør AS
Snilsberg Familiepark
Stena Line Norge AS 
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