
Velkommen til en feiring for alle
«Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred». Med Nordahl Griegs (1902-1943)  
ord ønsker vi velkommen til en 17. mai-feiring i ny drakt. Vårt mål er å  
gjøre nasjonaldagen i Brumunddal til en stor og viktig fellesskapsarena -  
en dag hvor alle blir inkludert. Derfor samles vi for første gang i sentrum. 
Det oppleves helt riktig etter snart ti år som by. Brumunddal vokser seg 
større og finere for hvert år som går, og i sentrum håper vi alle kan føle seg 
velkommen. For 17. mai er barnas dag, men den er òg en dag for dem uten 
barn i skolen. Også barnetoget - eller folketoget - er åpent for alle. Hekt 
dere gjerne på etter skoler og korps. Oppfordringen fra alle oss i årets  
komité er: Kom til Brumunddal sentrum 17. mai og bli med og feire fred, 
frihet og menneskeverd!

Gratulerer med dagen, alle brumunddøler! 
 
 Hilsen Leif Atle Viken, leder i 17. mai-komiteen

17. MAI 

BRUMUNDDAL

Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. 

Ferd er å skape



PROGRAM: 

08.00 Flaggheising i Husebyparken 
Br.dal speidergruppe, Br.dal jente- og guttemusikk (kornetter/trompeter), Br.dal 
Brass, Br.dal mannskor og 17. mai-komiteens leder deltar. Kransenedleggelse v/
ordfører. Fellessanger: «Ja, vi elsker» (vers 1,7, og 8) og «Kongesangen» (vers 1). 

O9.45 Oppstilling Hempa/Mørkved i Husebyparken
Se side 3 for togrekkefølge. Speiderne med flaggborg. Brumunddal jente- og 
guttemusikk og Brumunddal Brass spiller.

O9.45 Oppstilling Fagerlund skole på Fagerlund skole
Se side 3 for togrekkefølge. Ringsaker Janitsjar spiller. 

10.00 Start 17. mai-tog Husebyparken og Fagerlund skole

10.30 Toget ankommer Brumunddal kirke
Ord for dagen v/prest Salvar G. Gudgeirsson. Fellessang: «Ja, vi elsker» (vers 1,7,8). 

10.30 Oppstilling barnehagene ved Nordåsvegen Plantesenter
NB: Parkering ved teatersalen, ikke mulig å parkere ved plantesenter/bibliotek.

10.45 Toget går fra Brumunddal kirke
Ved Nordåsvegen Plantesenter hekter barnehagene seg på toget. Se nederst 
side 3 for mer info. 

Ca. 11.15 Toget ankommer parkeringsplassen ved Mølla
Felles avslutning av 17. mai-toget og fellessang  «Norge i rødt, hvitt og blått» 
(vers 1. og 2). Verter: Mina Bø, Ingeborg Flatebø Syversen og Asle Berteig. 

11.30-14.30 Åpne boder i sentrum
Salg av is, kaffe, kaker, pølser og lodd. Ta med stoler. Se kart side 4 for mer info. 

12.30  Program fra torgscenen   
Underholdning v/Fagerlund skole. Appell v/Agnete B. Elstrand, Kidist G. Tegegn 
og Kelly Thai fra Br.dal ung.skole. Tale v/17. mai-komiteens leder. Br.dal jente- og 
guttemusikk og Br.dal Brass spiller. Fellessang:  «Ja, vi elsker» (vers 1,7 og 8).  
 
15.00 Russetoget starter
Fra Ringsaker videregående skole til Mølla. Felles 17. mai-korps.  
 

Side 2



TOGTRASÈ: 

Fra Husebyparken:  
Parkveien - Thore Bjerkes vei - Br.dal bo- og aktivitetssenter (kort stopp for å synge 
«Norge i rødt, hvitt og blått» (vers 1. og 2) og «Ja, vi elsker» (vers 1) - Br.dal  kirke.
Fra Fagerlund skole:  
Tømmerli bo- og aktivitetssenter (kort stopp for å synge «Norge i rødt, hvitt 
og blått» (vers 1. og 2) og «Ja, vi elsker» (vers 1) - Sveum - Brumunddal kirke. 
Fra Brumunddal kirke:  
Kirkevegen - Nordåsvegen - Miljøgata - parkeringsplassen ved Mølla.

TOGREKKEFØLGE:

Fra Husebyparken: 
1) Flaggborg
2) Brumunddal jente- og guttemusikk   
3) Mørkved skole: 7. trinn - 1. trinn - 2. trinn - 3. trinn -4. trinn - 5. trinn- 6. trinn
4) Brumunddal Brass  
5) Hempa skole:  7. trinn - 1. trinn - 2. trinn - 3. trinn -4. trinn - 5. trinn- 6. trinn

Fra Fagerlund skole: 
1) Ringsaker Janitsjar
2) Fagerlund skole: 7. trinn - 1. trinn - 2. trinn - 3. trinn - 4. trinn - 5. trinn - 6. trinn

Fra Brumunddal kirke: 
1) Lensmann
2) Flaggborg
3) 17. mai-komiteen
4) Brumunddal jente- og guttemusikk  
5) Barnehagene inn v/Nordåsvegen Plantesenter
6) Brumunddal Brass 
7) Mørkved skole
8) Hempa skole
9) Ringsaker Janitsjar
10) Fagerlund skole

Ved Nordåsvegen Plantesenter hekter barnehagene seg på toget rett bak 
Brumunddal jente- og guttemusikk. Oppmøte kl. 10.30. Ansvarlige for hver 
barnehage må organisere sine barn i rekkefølge/grupper. Foreldrene er 
med i toget. 
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Torgscene

PRAKTISK INFO:   
I matbodene blir det salg av is, kaffe, kaker, pølser og lodd. Betaling via Vipps 
eller kontant. Salgsinntekter fra matbodene legges sammen i etterkant og 
fordeles på de tre skolene etter antall elever. Det blir satt ut noen benker på 
torget, men ta gjerne med egne stoler for å sikre sitteplass. De fleste spise- 
stedene i sentrum er åpne. Det blir satt opp toaletter.  

STENGTE VEIER:  
Fylkesvei 84/Furnesveien stenges mellom den midterste rundkjøringen og 
Thore Bjerkes veg fra kl. 10.00-12.00. Nygata stenges på begge sider av Park-
gården fra 09.00-16.00. Brugata stenges på begge sider av Kommunebygget 
fra 09.00-16.00, men enveiskjøring inn på parkeringen foran kommunebygget 
oppheves midlertidig slik at denne kan benyttes. 
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= veg stengt



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 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.

Skrevet av:  
Finn Bø, Tobias Brodtkorb Bernhoft og Arild Feldborg.  
Tonesatt av: 
 Lars-Erik Larsson

Side 5
Ja vi elsker (vers 1,7 og 8)
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.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad 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)

FELLESSANGER: 



Leder: Leif Atle Viken
Fagerlund FAU: Marit Corbatta-Thyness

Mørkved FAU:  Trine Hagelund  
Hempa FAU: Claus Kviesgård
Barnehagene: Monica Ihrstad 

Korpsene: Monica Berg
Lions: Erland Tolvstad

Sekretærer: Marthe Sørby/Asle Berteig,  
Ringsaker kommune v/Kultur

17. MAI-KOMITEEN 2019: 


