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Endelig er 17. mai her - nasjonaldagen vår!

Hjemme hos oss står vi opp grytidlig 
denne dagen. Vi spiser 17. mai-frokost, 
får på oss finstasen og så er vi klare for 
festdagen.

Familien min feirer på tradisjonelt vis med 
pølser, is og brus. Barnetog og korps-
musikk hører også med.

I Norge har vi en sterk og god tradisjon 
for å feire 17. mai. Veldig mange  
ønsker å markere dagen på en eller  
annen måte, for eksempel ved å se på 
et 17. mai-tog, og kanskje unne seg 
litt god mat og et kakestykke denne 
dagen. Men hver og en av oss må få 
lov til å markere dagen slik vi ønsker.  
 

Noen ønsker ikke å delta i feiringen i det 
hele tatt, og det må vi også akseptere. 

Nasjonaldagen skal uansett ha plass til 
alle, samme om man er fattig eller rik, bor 
i byen eller på landet, om man kommer 
fra et annet land eller er 10. generasjons 
sarping.

Kjære alle sammen: Ta vare på hverandre 
og nyt den vakre vårdagen uansett 
hvordan  du velger å markere 17. mai.

Jeg ønsker dere alle en strålende  
nasjonaldag i Sarpsborg!

Sindre Martinsen-Evje
Ordfører
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Grålum ungdomsskole er  Sarpsborgs 
nyeste ungdomsskole. I år feirer skolen  
sitt 10-årsjubileum.
Grålum ungdomsskole har et flott arkitek-
tonisk bygg som er lyst, luftig og åpent - med 
spennende farger og innredning. Skolen er 
en baseskole, noe som betyr at det ikke er 
ordinære klasserom, men at den er delt inn 
i tre baser, ett til hvert trinn. Bygningen er 
miljøvennlig, vi bruker innesko, det er lys-

sensorer over alt og oppvarmingen skjer 
med jordvarme.

Vi ønsker en skole der alle lærer og utvikler 
seg, både faglig og sosialt. Sammen skal 
vi ta ansvar for kunnskap og trivsel. Elever 
og ansatte tar godt vare på hverandre og 
det er stor trivsel i skolehverdagen. Vi har 
et elevråd som er flinke til å organisere 
ulike aktiviteter igjennom året. Grålum ung-
domsskole skal være et godt stede å være 
og et godt sted å lære. 

Røttene til Grålum ungdomsskole kommer 
fra Valaskjold. Grålum ungdomsskole var 
ferdig bygget desember 2008 og innflyttings-
klar januar 2009, noe som gjør at vi feirer 10 
år høsten 2018. Skolen har i dag 323 elever 
og 45 ansatte.        
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GRÅLUM UNGDOMSSKOLE 10 ÅR! 



Knut-Erik Rønne, tildelt “Kulturprisen 2018” - taler ved Olavsstatuen
Knut-Erik Rønne er 42 år gammel, fra Sarpsborg, og bor i dag med 
kone og et barn på Hvaler. Han er freelance skribent, humorist, teater- 
produsent, regissør og skuespiller. I juni er han aktuell med det årlige lyst-
spillet “Sommer i St. Marie” som han også har skrevet og regissert. I januar 
ble han tildelt Sarpsborg kommunes kulturpris 2018.

Annabell Knoff Berg, speider - appell ved speiderparade i  
Kulåsparken
Annabell Knoff Berg er 10 år og går i 4. klasse på Kurland barneskole. På 
fritiden er hun sammen med venner, går på speideren og på svømming. 
Hun er glad i dyr og trives ute i skogen eller ved havet.

Aurora Kjøniksen, skoleelev - taler i Kulåsparken
Aurora Kjøniksen er 15 år gammel og går i 10. klasse på Grålum ung-
domsskole. Hennes fritidsinteresser er sang, teater og å være sammen 
med venner. Aurora gleder seg til å holde tale fra scenen i Kulås på 17. mai.

Denis Salihi , skoleelev - taler i Kulåsparken
Denis Salihi er 15 år gammel og går siste året på Grålum ungdomsskole. 
Han er en sosial person som liker å være med venner og familie. Denis 
gleder seg og synes det er en stor ære å få holde tale i Kulås på selveste 
17. mai.

Ole Heieren Hansen, “Årets sarping 2018” - taler ved  
monumentet over de falne i Kirkeparken
Ole Christoffer Heieren Hansen er 31 år, opprinnelig fra Fredrikstad, men 
har bodd i Sarpsborg i snart 10 år. Han er gift og har to barn. I januar ble 
han kåret til “Årets sarping”. Han har spilt fotball i Sarpsborg i 13 år, og har i 
mange år vært Sarpsborg 08s betrodde kaptein. Nå jobber han for Kamper-
haug Utvikling, og er spillende assistenttrener for Kråkerøy IL.

Belma Kozarac,  russepresident ved Borg vgs -  
taler ved barnetoget i Kulåsparken
Belma Kozarac er 18 år og kommer opprinnelig fra Bosnia. Hun går på 
Borg videregående skole og er russepresident der. Hun har et godt  
samarbeid med de andre russepresidentene i Sarpsborg, samt viktige 
etater. Hun håper at russetiden blir trygg, fantastisk og minnerik for alle 
som er russ i Sarpsborg i 2018. 

TALERE

Selma Åsheim-Eriksen, speider - appell ved speiderparade i  
Kulåsparken
Selma Åsheim-Eriksen er 9 år og går i 3. klasse på Lande barneskole. På 
fritiden spiller hun fotball, turner og er med i speideren: Sarpsborg FSK.
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Produsert av kartavdelingen, Sarpsborg kommune 2018
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Total lengde 2,7km

TORGET

Barnetogets rute 17. mai 2018

START: 
1. St. Marie gt. (stadion)
2. Hans Nielsen Hauges gt.
3. Storgata
4. Roald Amundsens gt.
5. Balders gt.
6. Dronningens gt.
7. Vølunds gt.

8. Sandesundsveien
9. Torget (fram til Karl 

Johans gt., svinger her 
til venstre)

10. Torget
11. Roald Amundsens gt. 

(fram til rundkjøring v/ 
helsehuset)

12. Sigvat Skalds gt. 
(forbi politistasjon og 
brannstasjon)

13. Lilletorget
14. Glengsgata
15. Kirkegata
16. Jernbanegata
17. Kulåsparken

Dlin Barwari  
- skoleelev 
Dlin Barwari er 14 år og går 
i 8. klasse på Grålum ung-
domsskole. På fritiden er hun 
glad i å tegne og å høre på 
musikk. Dlin er født og opp-
vokst i Norge, men har bakg-
runn fra Nord-Irak (Kurdistan).
Hun gleder seg til å informere 
publikum ved barnetogets inn-
marsj i Kulås.  

Ida Sofie Bredholdt 
- skoleelev

Ida Sofie Bredholdt går i 
9. klasse på Grålum ung-
domsskole. På fritiden er hun 
med i Villekulla Barne- og 
Ungdomsteater - noe hun  
syntes er veldig morsomt. 
Ida Sofie gleder seg til å tale 
til publikum ved barnetogets 
innmarsj i Kulås.

Disse elevene fra  
Grålum ungdomsskole  

kommenterer barnetoget ved 
ankomsten i Kulåsparken
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Oppmøte senest kl. 09.15. Toget starter kl. 09.30. 
MERK: Kjøremønster endres og gater stenges i forbindelse med barnetoget.  
Vi oppfordrer derfor alle til å beregne god tid når barn skal leveres ved stadion!

 Ha-Bo-Na Korpset    
 Formannskapet og 17. mai-komiteen + evt. gjester   
 Flaggborg     
1 Grålum ungdomsskole    
2 Hannestad barneskole    
3 Olavsborg kristne skole             FELT: A
4 Steinerskolen 
 Musikkorpset Harmoni    
5 Jelsnes barneskole       
6 Grålum barneskole      
7 Hafslund ungdomsskole      
 Lande skolemusikkorps    
8 Lande barneskole       
9 Tindlund barneskole

 Hafslundsøy Musikkorps      
10 Borgen barneskole  
11 Tindlund ungdomsskole       
12 Hafslundsøy barneskole     FELT: B 
 Varteig og Hafslundsøy skolekorps
13 Varteig barne- og ungdomsskole

14 Hafslund barneskole    
15 Navestad barneskole     FELT: C
 Greåker Musikkorps   
16 Kruseløkka ungdomsskole      
17 Sandesundsveien barneskole

 Sarpsborg Jente- og Guttekorps 
18 Kurland barneskole
19 Alvimhaugen barneskole     FELT: D
20 Videregående skoler 
21 Lag og foreninger        
 Sarpsborg Janitsjarkorps 
     
Det settes opp feltanvisninger (A - B - C - D) på høye stolper   
• Felt A - starter ved krysset St. Marie gt./Hans N. H. gt. og fortsetter ned mot statuen.
• Felt B - starter syd for statuen (A. Haukland) og går ned mot p-plass forbi stadion. 
• Felt C - starter på p-plass utenfor stadion og går langs stadion.   
• Felt D - starter på p-plass utenfor stadion og går langs husrekka.   
Høye skilt med skolenes/korpsenes navn blir plassert innenfor feltene.    
Informasjon kan fås ved parkert bil ved statuen. Toget starter kl. 09.30 - oppmøte senest 09.15.  
Klassene går fire og fire i bredden. Lengde: ca. 2,7 km, varighet: ca. 1 time 20 min.

BARNETOGETS OPPSTILLING VED STADION
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Skoleplassering i KULÅS:  
Se skolenes nummerering på forrige side. Oddetall SONE A, partall SONE B. 
Følg ellers henvisning fra vaktpersonalet.

OPPSTILLING I KULÅSPARKEN

Gjerde

Skolefaner og �agg

Kor

Janitsjarkorps

HC tribune 

Arenakart
KULÅS AMFI
17 MAI 2018

Scene

Lyd

SKOLEELEVERSONE B

SKOLEELEVERSONE A

BARNETOG

KORPS

Produsert av kartavdelingen, Sarpsborg kommune 2018

                            
  SONE A  
  

                            
  SONE B 

1 Grålum ungdomsskole 
3 Olavsborg kristne skole 
5 Jelsnes barneskole 
  
 ...osv...

2 Hannestad barneskole 
4 Steinerskolen 
6 Grålum barneskole 
 
 ...osv...
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07.00 Salutt i Kulås.         
07.00 Korps spiller reveljer i sentrum, Sandesund, Hafslundsøy,  
            Hafslund, Lande, Alvim, Jelsnes og Guslundfeltet i Skjeberg.             
07.15 Speiderparade i Kulåsparken. Appell ved Annabell Knoff Berg og              
              Selma Åsheim-Eriksen. Musikk ved Sarpsborg Jente- og Guttekorps.
07.35 Speiderne marsjerer fra Kulåsparken til Lilletorget.   
             Musikk ved Sarpsborg Jente- og Guttekorps.
07.45 Bekransning av Olavsstatuen. Tale ved Knut-Erik Rønne. 
             Musikk ved Sarpsborg Jente- og Guttekorps og Sannesund Sangkor. 
08.00 Bekransning av Arnt Bergbys bauta i Kulås ved BUL Sarpsborg.
08.00     Bekransning av Zacharias Mellebyes gravplass ved Ingedal kirke ved utvalgs-       
 leder velferd og helse, Lisbeth Nesteng.
09.30 Barnetoget går ut fra stadion. Se togets rute på side 5!

KULÅS: Programmet starter når barnetoget ankommer. Grålum ungdomsskole bidrar 
med tale ved elevene Aurora Kjøniksen og Denis Salihi. Elevene Dlin Barwari og Ida 
Sofie Bredholdt kommenterer barnetogets innmarsj. Allsang med Sarpsborg Sangforen-
ing og Sarpsborg  Janitsjarkorps. Tale ved russepresident Belma Kozarac.

12.00 Høytidlighet ved monumentet over de falne i Kirkeparken.  
 Tale ved Ole Christoffer Heieren Hansen.
             Flaggborg. Musikk ved Sarpsborg Janitsjarkorps.
12.00  Gratis barnefilm “COCO” på Sarpsborg kino. Førstemann til mølla!
12.30 Festgudstjeneste i Sarpsborg kirke ved sogneprest Espen Feilberg Jacobsen.  
 Sarpsborg Kammerkor synger.
12.30     Vokalgruppa KLANG på torget: Konsert sammen med elever fra Norsksenteret.
13.00 Sarpsborg Sangforening og Sarpsborg Janitsjarkorps marsjerer gjennom   
 sentrum til torget.
13.15   Underholdningen fortsetter på torget ved Sarpsborg Sangforening.
14.30 Konsert i Olavskapellet med musikerne Marianne Aarum, 
 Gjermund Titlestad og elever fra Sarpsborg kulturskole. 
15.30 Veteranbilkortesje - Borg Motorhistorisk klubb og Detroit cars.  
 Samme rute som russetog. Se under.
15.30 Russetog - oppstart ved Sarpsborghallen.  
 RUTE: Dronningens gate - Vølunds gate - Sandesundsveien - Torget (fram til   
 Karl Johans gate-krysset, svinger her til høyre) - Torggata  - Lilletorget -  
 Glengsgata - Kirkegata - Jernbanegata - Kulås. 
17.00     Nasjonalfest, Frelsesarmeen, Sarpsborg. 
16-21 17. mai-disco ved Ungdommens kulturhus kl. 16.00 – 21.00.  
              Rusfritt. 13-20 år. Fri entré.

17. MAI-PROGRAM I SENTRUM
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17. mai 2014  

Øvrige konserter:
11.30  Sykehuset Østfold Kalnes: Musikkorpset Harmoni 
11.30  Haugvoll sykehjem: Hornnes og Sandbakken skolekorps 
11.45  Thranes gate bofellesskap: Sarpsborg Jente- og Guttekorps  
11.45  Kurland sykehjem: Hafslundsøy Musikkorps
12.00  Borgen sykehjem: Hafslund Musikkorps 
12.30  Helsehuset Sarpsborg: Sarpsborg Janitsjarkorps
13.45  Tingvoll sykehjem: Lande skolemusikkorps
16.00  Valaskjold sykehjem: Sarpsborg veterankorps

Nasjonalfester:
11.00  Åpen kafé, Filadelfiakirken, Sarpsborg.
11.00  Sarpsborg frikirke, kafé i kirkens underetasje. Slutt 14.00. 
12.00  Nasjonalfest, Metodistkirken, Sarpsborg. Servering og utlodning. 
17.00     Åpent hus med utegrilling, Bjørnstad bedehus, Bjørnstadveien 57, Grålum.
17.00     Nasjonalfest, Frelsesarmeen, Sarpsborg. 
18.00     Nasjonalfest, Lande bedehus, Kirkeveien 2, Lande Torg.

Foto: Rolf Johansen 

Viktig informasjon: 

• MERK: Kjøremønster endres og gater stenges i forbindelse med  
barnetoget i sentrum. Vi oppfordrer derfor alle til å beregne god tid når 
feks. skolebarn skal leveres ved stadion.

• Alle barn som skal gå i toget møter opp senest kl. 09.15 ved stadion 
(oppmøteplasser blir merket med feltskilt og skolefaner).

• Barna bør ikke hentes fra Kulås før programmet er avsluttet.
• Det blir merket parkeringsplass for personer med nedsatt funksjonsevne 

ved Storgata 6, ved toalettene på torget, ved innkjøring til Helsehuset, og 
ved Lilletorget.

• Det blir markert sykkelparkering i Kulåsparken.
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Alvimhaugen barneskole 
13.00 - 15.00
17. mai-feiring på skolen med tale og underholdning fra elevene. Rektor ønsker 
velkommen. Salg av pølser, kaker, kaffe, brus, popcorn med mer. Leker for barna og 
loddsalg. Ta med stoler og bord til eget bruk. Ved dårlig vær flyttes arrangementet 
inn i gymsalen. Vel møtt!

Borgen barneskole
13.00 - 15.00
4. klasse ved Borgen skole inviterer til 17. mai-arrangement i Skjeberghallen.  
Underholdningen starter fra scenen kl. 13.30. Leker for barna, lykkehjul og loddsalg. 
Det blir tradisjonell kiosk med salg av pølser, vafler, kaker og det som hører med. Alle 
er hjertelig velkommen!

Grålum barneskole
13.45 - 16.00
Toget går fra Store Tune Gård barnehage kl. 13.45, ledet av Lande skolemusikkorps. 
Arrangementet på skolen starter når toget ankommer, ca 14.15. Det blir salg av is, 
kaker, pølser, kaffe, brus og saft. Det blir underholdning av elever og leker for barn i 
alle aldre. Loddsalg med flotte premier.

Hannestad barneskole
13.00 - 15.00
Tradisjonell feiring, og underholdning ved Hannestad skolekor og elever ved skolen. 
Elevenes 17. mai-tale. Loddsalg og salg av pølser, is, kaffe og kaker med mer.

Hafslund barneskole
13.00 - 15.00
Vi inviterer til tradisjonell 17. mai-feiring med korpsmusikk, servering, leker, loddsalg 
og underholdning. Ta med familie, venner og besteforeldre!

Hafslundsøy barneskole 
13.00 - 15.00 
Arrangementet foregår i skolegården. Det blir salg av blant annet pølser, kake, kaffe 
og brus.  Det blir også loddsalg, leker for barna, og underholdning fra elever.

Hornnes barneskole
Toget stiller opp fra kl. 09.15, og går kl. 09.30 etter følgende rute: Skolegården, 
bussholdeplass, Guslundåsen, Molvikveien, Øvre Snarveien, Nedre Snarvei,  
Molvikveien, Guslundåsen, bussholdeplass, skolegården. Arrangementet på skolen 
starter kl. 10.15. Underholdning, leker for barna og fotballkamper. Salg av pølser, is 
brus, kaffe, kaker og lodd. Ta med bord og stoler.

Jelsnes barneskole
16.00 går vårt eget 17. mai-tog ut fra skolen, med Harmoni i spissen. 
17.15: Årets viktigste fotballkamp går av stabelen på fotballbanen, mellom  
5. klasse og deres foreldre. Kiosken er åpen under hele arrangementet. Det blir salg 
av pølser, is, kake, kaffe og lodd. Arrangementet avsluttes kl. 18.00.

17. MAI-PROGRAM VED SKOLENE
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Kurland barneskole 

13.00 – 15.00
Vi feirer 17. mai på Kurland skole! Det blir salg av pølser, brus, kaffe, kaker og andre 
godsaker. Barna står for underholding og det blir leker og aktiviteter. Ta med dere 
familie, venner og noe å sitte på. Velkommen! 

Lande barneskole
13.00 - 15.00
Velkommen til 17. mai-feiring ved Lande barneskole! Det blir taler og underholdning 
av elever, musikk ved Lande skolemusikkorps, loddsalg og leker for barna. Salg av 
popcorn, pølser, is, brus, kaker og kaffe. Ta med stoler/bord. Ikke værforbehold. 

Navestad barneskole 
13.00 - 15.00
Navestad FAU og Navestad IF inviterer til tradisjonell 17. mai-feiring på Navestad-
hytta. Her vil det bli servering, leker, loddsalg, underholdning og festspill av Ha-Bo-
Na. Ta med familie, venner og besteforeldre. Velkommen!

Sandbakken barne- og ungdomsskole
10.45: Oppmøte i skolegården. 11.15: Avgang barnetog. Hornnes og Sandbakken 
skolekorps spiller. Toget går til Haugvoll sykehjem, over ved Spar og tilbake til sko-
len. 12.00-14.00: Tradisjonell feiring med leker, underholdning, loddsalg og tøffetog. 
Salg av kaffe, pølser, brus, popcorn med mer. Ta med egen stol og kontanter.

Sandesundsveien barneskole
12.00 - 14.00
Velkommen til 17. mai-feiring ved Sandesundsveien barneskole! Kl. 12.30 ønsker 
rektor velkommen. Det blir leker for barna, underholdning og tale ved elevrådet. Salg 
fra grill og kiosk. Loddsalg med flotte premier. Alle er hjertelig velkommen!

Tindlund barneskole 
12.30: Oppmøte barnetog ved Musikkhuset på Greåker. 12.45: Avgang barnetog. 
Greåker Musikkorps spiller. Rute via Greåker sentrum, Superkul, Olaf Eidsæthers 
vei og Eplehagen. 13.00: Bodene åpner ved skolen (ved regn i aulaen). Greåker IF 
serverer grillmat og FAU serverer popkorn, vafler, sukkerspinn og har konkurranser, 
loddsalg og lykkehjul til inntekt for barna. Slutt kl 15.00. Velkommen!

Ullerøy barneskole
Kl. 11.45: Barnetoget går fra Fredhøy bedehus til Myra, Ullerøy ILs fotballplass. Her 
blir det leker, natursti og fotballkamp mellom 4. klasse og deres foreldre. Salg av 
kioskvarer og loddsalg. Slutt kl. 15.00. Hjertelig velkommen!

Varteig barne- og ungdomsskole
12.30: Barnetoget går fra kirken, sammen med Varteig og Hafslundsøy skolekorps.  
13.15 starter arrangement på utescene ved skolen. NB! Ikke værforbehold. Under-
holdning, taler og leker. Kiosksalg og loddsalg. Ta med egen stol, klær etter vær og 
bli med på en hyggelig 17. mai-feiring i Varteig!
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SARPSBORG KINO
12.00 Gratis barnefilm:  
“Coco” på Sarpsborg kino.  
Førstemann til mølla! 

 
 
 
OLAVSKAPELLET
14.30 Konsert med musikerne: Marianne Aarum, Gjermund Titlestad og elever fra  
Sarpsborg kulturskole.  

UNGDOMSDISKOTEK    
16.00-21.00: 17. mai-disco ved Ungdommens kulturhus. 13-20 år. Rusfritt. Fri entré.

GÅ IKKE GLIPP AV...
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13.15 Sarpsborg Sangforening - konsert 

13

12.30 Vokalgruppen KLANG - holder konsert sammen med elever fra Norsksenteret.
TORGET

RUSSETOGET
15.30 Se russetogets rute på side 8!

TORGET



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.

Her kommer vi unge i flokk

Her kommer vi unge i flokk, 
flokk, flokk,
av mot og av sanger har vi nok,  
nok, nok.
Vi våren vil prise
og gamle Norge vise:
Her kommer vi unge i flokk.

Mor Norge er pyntet til fest, 
fest, fest,
og ønsker i dag å se som gjest,  
gjest, gjest,
hver gutt og hver pike,
som aldri kan svike
når Norge er pyntet til fest.

Vårt Norge skal vokse seg frem,  
frem, frem,
og lykken skal trives i hvert hjem,  
hjem, hjem,
når krefter vi vinner,
vi unge som finner
at Norge bør vokse seg frem.

Vi ere en nasjon vi med

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange.
Et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er.
Vår tunge kan en sang blant fler
av Norges æressange.

Mer grønt er gresset ingensteds,
mer fullt av blomster vevet
enn i det land hvor jeg tilfreds
hos far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død,  
ei bytte det hvor jeg er født
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.

Sarpsborgs bysang

Vårens flom i fossestupet,
det er sangen om vår by.
Glommas brus, på vei mot havet,
født i tiders morgengry.
Den har lydt før tømmerstokken
ned ad elveløpet for,
lenge før den første flokken
tømret hus og ryddet jord.

Olav kom på gyldne drager
seilende med sine menn
og ved fossen reistes vollen
bygd av tømmer, torv og sten.
Her fikk Hellig Olavs  virke
vigsel under korsets makt
bygget kongehall og kirke
her ble byens grunnsten lagt.

SANGER VI SYNGER SAMMEN I KULÅS
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Det går et festtog gjennom landet!

Det går et festtog gjennom landet!
I by og dal, ved fjell og fjord.
Vi svinger flagget stolt for Norge,
med hurrarop ifra syd og til nord.

Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.

Den store dagen vil vi feire.
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.

Syttende mai. Nå jubler våren!
Nasjonen pynter seg til fest.
Gå sammen, elske fram verdier
så alle trives. Da har vi det best.

Det går et festtog gjennom tiden
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.
Se, våre røtter de spirer og gror.

Det går et festtog gjennom Sarpsborg!
Tenk, Olavs by er 1000 år.
Med fest og sang vi jubilerer.
Ja, vi er sarpinger. Byen er vår!

 
Ja, vi elsker

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:/:
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Ansvarlig arrangør:
17. mai-komiteen i Sarpsborg sentrum 2018

I SAMARBEID MED:

Kjære alle sammen.
Gratulerer med dagen!

Så er en av årets vakreste dager her igjen og vi skal feire vår nasjonaldag og alle er 
invitert til denne feiringen.  Hele Sarpsborg er pyntet til fest, jeg kan ikke tenke meg noe 
vakrere syn enn å se vårt flotte flagg vaie i vinden. Å høre flere hundre barn og voksne 
synge nasjonalsangen i Kulås gjør noe med følelsene til hver enkelt av oss.

17. mai er en av de få dagene i året hvor vi vet nesten eksakt hva vi skal gjøre, tradis-
joner er viktig for oss og det er også viktig for årets 17. mai-komité. Årets program er 
meget gjenkjennelig og bygget på tradisjoner som vi i Sarpsborg har bygd opp gjennom 
årene. Vi har aktiviteter og arrangement gjennom hele dagen og i hele vår kommune.

Årets 17. mai-komité vil takke alle som er med på å gjøre denne dagen til en festdag. Alle 
barn og voksne som er ute og feirer denne dagen og ikke minst alle de frivillige som stiller 
opp og gjør litt ekstra for sitt lokalsamfunn, lag eller forening. Tusen takk.

Linda Marie Engsmyr, komitéleder
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