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Velkommen til feiring
av 17. mai i Moelv
17.mai er en stor dag. 17.mai er barnetog, korpsmusikk, 
pølser, is og brus. 17.mai er glade barn og voksne.  
Sammen feirer vi Norges nasjonaldag på en flott måte. 
Gjennom over 200 år har vi feiret at vårt langstrakte land 
fikk sin egen grunnlov og med den vår uavhengighet. 

I år har vi en ekstra grunn til å feire. Moelv Skole er tatt 
i bruk og har blitt et ruvende samlingspunkt for hele  
Moelv by. Dessverre er ikke hele uteområdet klart, noe 
som gjør at vi må vente enda et år før vi kan ta i bruk 
dette fantastiske området til 17.mai feiring. Vi møtes 
derfor i år som i fjor, i Limtrehallen og Idrettsparken. 

17.mai arrangementet i Moelv er det foreldre i 5.trinn 
som er ansvarlige for og hvor Moelv Skolemusikk og 
Ringsaker Janitsjar spiller. Det er en stor dugnadsinnsats 
både før og under 17.mai. En stor takk til dere alle som 
gjør denne dagen så bra.

Gratulerer med dagen og vi ønsker alle en fin 17.mai 
feiring. Velkommen skal dere være, store som små! 

Gratulerer med dagen!
Lars Ivar Pedersen
Leder for 17. mai komitéen 2017
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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.

 
Skrevet av: Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910)
Tonesatt av Rikard Nordraak (1842–66)
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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!

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, så 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!

Skrevet av: Elias Blix (1844–1902) i 1891
Tonesatt av: Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-1842)
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Fagert er landet

Fagert er landet du oss gav,
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
soli ho sprett og ho glader,
signar vårt land i nord og sud;
såleis di åsyn lyser, Gud,
over vårt Noreg i nåde.

Tidi ho renn som elv mot oss,
fort skifter sumar med vetter.
Fader, ver alltid Noregs los
radt til dei seinaste ætter!
Herre, vår Gud, vårt Noregs Gud,
varda vårt land frå fjell til flud,
lær oss å gå dine vegar!

Signa då, Gud, vårt folk og land,
signa vårt strev og vår møde,
signa kvar ærleg arbeidshand,
signa vår åker med grøde!
Gud, utan deg den vesle urt,
veiknar og visnar, bleiknar bort,
ver du oss ljoset og livet!

Skrevet av: Anders Hovden (1860-1943)
Melodi av: Melchior Vulpius (1570-1615)
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Norge i rødt, hvitt og blått

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 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 rød som det rø´ hennes kinn,
hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind.
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Han har freidig og lyslugget panne
og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet,
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.

Tekst av: Finn Bø, Tobias Brodtkorb Bernhoft og 
Arild Feldborg | Melodi av Lars-Erik Larsson

Flagget vårt
• Flagget vårt har frihetsfargene rødt, hvitt og blått slik  
  som blant annet  det franske og amerikanske flagget.
• Flagget er et symbol på Norges frihet og selvsten 
   dighet.
• Flagget skal behandles med respekt; holdes høyt og 
  ikke legges i bakken.
• Flagget vårt er utarbeidet av Fredrik Meltzer og ble     
  vedtatt av Stortinget i 1821.
• I 1899 ble det lov å bruke flagget slik vi kjenner det i  
  dag, og etter unionsoppløsningen i 1905 ble dette det  
  offisielle norske flagget.
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PROGRAM
08.00  Minnestund ved bautaen ved Smestad
Flaggheising, kransenedleggelse og tale av elever  
ved 9.trinn på Moelv Ungdomsskole.  
Moelv Skolemusikk spiller.

08.00  Ringsaker bo- og aktivitetssenter
Flaggheising ved 17.maikomiteen og korpsmusikk
ved Modalen nasjonaldagsblæsere.

09.30  17. mai gudstjeneste i Ringsaker kirke
Prest Roger Brevik og organist Roger Andreassen. 
Flaggborg fra Moelv Barneskole.

10.00  Minnestund ved bautaen ved Ringsaker kirke
Tale og kransenedleggelse ved bautaen av elever ved
5.trinn på Moelv Barneskole.
Modalen nasjonaldagsblæsere spiller.

11.30  Oppstilling av barnetoget ved Herredshuset
Se rekkefølge på side 10 og 11. Moelv Skolemusikk- 
korps, Ringsaker Janitsjar og Modalen nasjonaldags-
blæsere spiller.

12.00  Barnetoget fra Herredshuset til Limtrehallen
Toget går opp Parkveien og ned Jensstuvegen til
Ringsaker bo- og aktivitetssenter, hvor det blir opphold,
før toget fortsetter Storgata gjennom sentrum,
bort Skolevegen og ned til nedre parkeringsplass ved
Moelv kulturhus.
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Arrangement ved Moelv kulturhus og Limtrehallen
• Tale for dagen ved elever fra 7. trinn Moelv Barneskole   
   og ordfører Anita Ihle Steen.
• Medaljeutdeling ved Moelv Skolemusikkorps.
• 17. mai-sanger.
• Leker og aktiviteter for barna på øvre bane ved
   Limtrehallen.
   Moelv Skolemusikkorps står for salg av kaffe, kaker, is,  
   pølser og mineralvann i og utenfor Limtrehallen.
   Toaletter er tilgjengelige i Limtrehallen.

LIMTREHALLENØVRE
BANE

MOELV
KULTURHUS

Leker

Toalett Servering

Scenen

Vi tar 
kontanter

 & 
Vipps 12446
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1) Flaggborg

2) Moelv Skolemusikkorps

3) Moelv skole
7. trinn - 1. trinn - 2. trinn - 3. trinn
4. trinn - 5. trinn- 6. trinn

4) Fossen skole
1. trinn - 2. trinn - 3. trinn - 4. trinn

5) Moelv Ungdomsskole
10. trinn - 9. trinn - 8. trinn

6) Modalen nasjonaldagsblæsere

7) Fossen barnehage

8) Moelv barnehage

9) Borgen barnehage

10) Kremmerhuset barnehage

11) Familebarnehager

Tog - rekkefølge

11.30  Oppstilling av barnetoget ved Herredshuset
12.00 Barnetoget fra Herredshuset til Limtrehallen



11

12) Åpen barnehage | Moelv Familiesenter

13) Ringsaker Janitsjar

Foreldre og andre som kommer inn i toget underveis.

Barnetoget - trasé: 

Oppstart Herredshuset. Toget går opp Parkveien og ned
Jensstuvegen til Ringsaker bo- og aktivitetssenter,
fortsetter Storgata gjennom sentrum, bort Skolevegen 
og ned til nedre parkeringsplass ved Moelv kulturhus.
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Takk for støtten!

17. mai komitéen takker alle annonsører for vel-
villig økonomisk støtte til årets arrangement.

• Bademiljø Asbjørn Nordsveen
• Baker Kristiansen
• DnB Eiendom
• Dulsrud Klær
• Elektriker’n Ringsaker
• Elektro Øst
• Elvsveen Blikkenslagerverksted
• FixMe Hud- og Kroppspleie
• Floriss Moelv
• Gullsmed Lene Jægersborg
• Gunnar Hippe
• Heggelund Bygg
• Innsia
• Jørgen Dahlum Ur | Smykker | Foto
• Kiwi Moelv
• Martinsen Blomster
• Mjøsa Pizzeria og Restaurant
• Mjøsa Varme og Sanitær
• Mjøsfrukt
• Moelv Liftutleie
• Moelv Regnskapsbyrå
• Moelv Rørservice
• Moelvtorget
• Naturterapien
• O. Johansen Trevare
• Oppfølgingsenheten Frisk
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• Perry Frisør
• Rema 1000 Moelv
• Ringsaker Blad
• Ringsaker Bygg
• Ringsaker Dyreklinikk
• Ringsaker Elektro
• Salong Hårfagre
• Skar - Intersport
• Skarpsno Elektro
• SK Bakken 
• Spar Mjøsbrua
• Sparebank 1 Østlandet
• Strand Unikorn
• Tannlege Bjørn Slotnæs
• Tannlegene i Hippegården
• Trend Frisør
• Treningssenteret Frisk
• Vanntårnet
• Wilberg Designinnredninger
• X-fit Innlandet Treningssenter
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Årets hovedkomité

Leder:  Lars Ivar Pedersen
17.mai talere: 7. klasse elever og 
                               ordfører Anita Ihle Steen  
Sekretær:  Sissel Sætherskar
Kasserer:  Anne Lene Jonassen
Bauta/Kirke:  Anne Skyberg og  
   Espen Rønningen
Servering:  Simone Custers
Rigging:  Tor Morten Sandsengen
Tog/Trafikk:  Lars Thomas Ottesen
Lek:   Ann-Mari Behrns
Vask/Rydd:  Therese Syljuåsen
Pynt:   Sigrid Larsen
Program:  Tina Holthe
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Fakta om 17. mai

• Etter at Danmark hadde bestemt over Norge i
  400 år ble vi et fritt land. 112 menn møttes på
  Eidsvoll i februar i 1814, de ville lage egne lover
  for Norge. Grunnloven ble ferdig den 17. mai.
• Vi kaller derfor 17. mai for grunnlovsdagen og   
  sier at Norge har bursdag.
• På grunn av unionen med Sverige ble 17. mai
  feiret delvis i smug i mange år, men i 1844 gikk
  det første 17. mai-toget gjennom Christiania.
• «Ja vi elsker» ble sunget for første gang i 1864  
  på grunnlovens 50-årsdag.
• I 1873 startet barnetogene. Det var Bjørnstjerne
  Bjørnsons idé og alle barna fikk hvert sitt lite
  flagg.
• I 1905 ble vi frie fra Sverige og året etter sto
  kongefamilien på slottsbalkongen og tok imot
  folkets jubel.
• Under 2. verdenskrig, 1940-1945, var det forbudt
  å feire 17. mai, og du kunne komme i fengsel hvis
  du pyntet deg med 17. mai-sløyfe.

Te
g

n
in

g
e
r p

å in
n

sid
e
r : E

le
ve

r ve
d

 5. trin
n

 M
o

e
lv sko

le


