PROGRAM
17. mai i Sarpsborg 2019

Sammen skaper vi Sarpsborg

KJÆRE SARPINGER!
GRATULERER MED DAGEN

17. MAI ER EN AV MINE FAVORITTDAGER
17. mai er en dag det ofte blir litt for mye av
alt. Litt for mye is, litt for mange kaker, litt for
mange pølser og litt for mye brus. Det må være
lov på en dag som denne.

det viktig ikke bare å feire fortiden, men også
å se fremover. Eidsvollsmennene var for sin tid
framtidsrettet og moderne. Slik som Eidsvollsmennene i 1814 hadde blikk på framtiden, må vi
også ha blikk på hva slags lokalsamfunn vi vil
ha. Hva slags verdier og hvilket samfunn ønsker
vi for framtidige generasjoner sarpinger? Hva
skal de få bygge videre på?

17. mai er også en frihetsdag. En dag for
menneskerettigheter, en inkluderingsdag. Grunnloven vår bygget en rettsorden i Norge,
basert på den gang revolusjonære verdier.
Brorskap, likhet, frihet. En grunnvoll for det
store fellesskapet.

Dagen i dag er en god anledning til å stoppe
opp og tenke litt ekstra over de grunnleggende
verdiene i samfunnet vårt og hvordan vi voksne
skal føre verdiene videre Ha en strålende 17. mai
alle sammen, og igjen, gratulerer med dagen.
Nyt den!

Jeg er stolt og glad over å være ordfører i
Sarpsborg kommune. Vi får til mye i Sarpsborg, gjennom det store fellesskapet og med
kjærlighet for kommunen vår. Vi vil noe, sammen.
Det er alltid like fantastisk å feire nasjonaldagen. Etter over 200 år med Grunnloven er

Med vennlig hilsen
Sindre Martinsen-Evje
Ordfører Sarpsborg kommune
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VARTEIG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

60 ÅR
Vi vet ikke sikkert når man begynte å holde
skole i Varteig, men sannsynligvis har det vært
på slutten av 1700- tallet. De første skolene
kaltes «omgangsskoler». I 1867 ble det slutt på
omgangsskole i Varteig. Seks «grendeskoler»
ble fast lokalisert i årene 1867 til omkring 1870.
I 1893 ble antall skolekretser redusert fra seks
til tre skolehus: Østaskogs-, Ovaskogs- og Neaskogs skoler.

60 ansatte, en stor og stolt skole i naturskjønne
omgivelser, et nærmiljø som benyttes flittig.
Skolen skal feire jubileet i høsthalvåret. Dagens
17. mai med deltakelse i barnetoget og arrangementet i Kulås, er en liten forsmak på feiringen.
Varteig barne- og ungdomsskole går først i
barnetoget, skolens barnetrinn 1-7 er kommunens
første «Syngende skole» og deltar med sang fra
scenen under skolenes innmarsj.
Vi har gledet oss til dette og ønsker alle:
GRATULERER MED DAGEN.

Varteig Herredsstyret vedtok 27. mai 1953 at de
tre skolekretsene skulle slås sammen. Den nye
sentralskolen stod ferdig i 1959 og har således
60- årsjubileum i år. Senere er den påbygd og
omgjort både i 1970 og 1982, dessuten i 1985 da
dagens ungdomsskolefløy ble tatt i bruk. Varteig
barne- og ungdomsskole har vel 450 elever og

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.
For mer informasjon se www.sarpsborg.com/17.mai
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TALERE
THERESE MINGE, speider – Appell ved speiderparade i Kulåsparken
Jeg heter Therese Minge og er 18 år. Jeg går på bygg på Borg videregående.
Jeg er speider i Lande speidergruppe. Det jeg liker med speideren er det
sosiale og å få lov til å være med på å oppleve mye.
CHRISTIN RINGSRUD, speider – Appell ved speiderparade i Kulåsparken
Jeg heter Christin Ringsrud og er 16 år. Jeg går i 1. klasse på Kalnes vgs. Jeg
har vært speider i Lande speidergruppe siden 2010 og liker godt å være ute i
naturen. Dessuten er jeg en blå og stolt særping.
ANNE MARI ELVESTAD «kulturprisen 2019» – taler ved Olavsstatuen
Anne Mari Vigdal Elvestad, (33). Var med å starte Diorama Sang Dans og
Drama i 2007. Jobber i dag som pedagog, produsent og regissør i Diorama
Sang Dans og Drama.
LUDVIG SPYDEVOLD – taler i Kulåsparken
Ludvig Spydevold er en ekte Varteig- gutt og spiller i Varteig og Hafslundsøy
skolekorps på fritiden. På skolen er han klassens representant i elevrådet
og har tatt initiativ til og er redaktør for «5. trinnsposten», en ukeavis for
skolens 5. trinn.
SILJE NILSEN – taler i Kulåsparken
Silje Nilsen går i 10. klasse på Varteig barne- og ungdomsskole. Hun spiller
innebandy på fritiden og er glad i fagene matematikk og naturfag på skolen.
Hun har representert skolen i klassequizen på NRK.
TAJ-JEANETTE NORDHAGEN STRØMSÅS, russepresident ved Greåker
vgs. – taler ved barnetoget i Kulåsparken. Samhold, inkludering og trygg
festing er de 3 nøkkelordene som har vært viktige for russen i Sarpsborg.
Presidenter fra alle de 4 videregående skolene i Sarpsborg har jobbet hardt
mot dette de siste 6 mnd, og er stolte av russen vår!
GURO ELISE BERG – taler ved monumentet over de falne i Kirkeparken
Guro Elise Berg (40) kommer fra Sarpsborg og har jobbet i Sarpsborg
kommune med ansvar for Olavsdagene siden 2011. I dag er hun prosjektleder
for Olavsdagene 2019 og har ansvar for feiringen av 1000års bryllupsdag
for Olav Haraldsson og Astrid Olofsdatter.
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Produsert av kartavdelingen, Sarpsborg kommune 2019

on

SARPSBORGHALLEN

Dr

Total lengde 2,7km

Start:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

St. Marie gt. (stadion)
Hans Nielsen Hauges gt.
Storgata
Roald Amundsens gt.
Balders gt.
Dronningens gt.
Vølunds gt.
Sandesundsveien
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.
14.
15.
16.
17.

Lilletorget
Glengsgata
Kirkegata
Jernbanegata
Kulåsparken
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BARNETOGETS OPPSTILLING VED STADION
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!

1
2

LANDE SKOLEMUSIKKORPS
Formannsskapet og 17. mai-komiteen + evt. off. gjester
Flaggborg
Varteig barne- og ungdomsskole
Tindlund barneskole

3
4

VARTEIG OG HAFSLUNDSØY SKOLEKORPS
Hafslundsøy barneskole
Lande barneskole

5
6
7

MUSIKKORPSET HARMONI
Tindlund ungdomsskole
Kurland barneskole
Jelsnes barneskole

8
9

SARPSBORG JENTE- OG GUTTEKORPS
Sandesundsveien barneskole
Kruseløkka ungdomsskole

B

HORNNES OG SANDBAKKEN SKOLEKORPS
12 Hornnes barneskole
13 Sandbakken barne- og ungdomsskole
14 Olavsborg Kristne Skole
HAFSLUNDSØY MUSIKKORPS
Alvimhaugen barneskole
Hafslund ungdomsskole
Navestad barneskole
Hafslund barneskole

19
20
21
22
23

HA-BO-NA KORPSET
Borgen barneskole
Hannestad barneskole
Videregående skoler
Lag og foreninger
Sarpsborg Janitsjarkorps

A
FELT:

GREÅKER MUSIKKORPS
10 Grålum ungdomsskole
11 Grålum barneskole

15
16
17
18

FELT:

FELT:

C
FELT:

D
6

Det settes opp feltanvisninger (A - B - C - D) på høye stolper		
•
•
•
•

Felt A - starter ved krysset St. Marie gt./Ringgt. og fortsetter ned forbi statuen av A. Haukeland.
Felt B - starter syd for den store statuen og går ned mot P-plass foran stadion.
Felt C - starter på P-plass utenfor stadion og går langsetter stadion.			
Felt D - starter på P-plass utenfor stadion og går langsetter 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 09.15. Klassene går 4 og 4 i bredden.

OPPSTILLING I KULÅSPARKEN
Arenakart
E
RN
BA

KULÅS AMFI
17 MAI 2019

G
TO

Lyd

SKOLEE
LE
SONE B VER
SKOLEE
LE
SONE A VER

KORPS Scene

Gjerde
Skolefaner og flagg
Kor
Janitsjarkorps
HC tribune
Produsert av kartavdelingen, Sarpsborg kommune 2019

Skoleplassering i KULÅS:
Se skolenes nummerering på forrige side (side 6). Oddetall SONE A, partall SONE B.
Følg ellers henvisning fra vaktpersonalet.
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17. MAI-PROGRAM I SENTRUM
07.00 Salutt i Kulås.
07.00 Korps spiller reveljer i sentrum, Sandesund, Hafslundsøy,
Hafslund, Lande, Alvim, Jelsnes og Skjeberg.
07.1 5 Speiderparade i Kulåsparken. Appell ved Therese Minge og Christin Ringsrud.
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 Anne Mari Elvestad.
Musikk ved Sarpsborg Jente- og Guttekorps og Sangkoret Varden.
08.00 Bekransning av Arnt Bergbys bauta i Kulås ved BUL Sarpsborg.
08.00 Bekransning av Zacharias Mellebyes gravplass ved Ingedal kirke ved
Grete Moræus Stray.
09.30 Barnetoget går ut fra stadion. Se togets rute på side 5!

KULÅS: Programmet starter når barnetoget ankommer. Varteig barne- og ungdomsskole
bidrar med tale ved elevene Ludvig Spydevold og Silje Nilsen. Allsang med Sarpsborg
Sangforening og SarpsborgJanitsjarkorps. Tale ved russepresident Taj-Jeanette
Nordhagen Strømsås.
12.00

12.00
12.30
13.00
13. 15
14.30
15.30
15.30

17-21

Høytidelighet ved monumentet over de falne i Kirkeparken.
Tale ved Guro Elise Berg.
Flaggborg. Musikk ved Sarpsborg Janitsjarkorps.
Gratis barnefilm “DRAGETRENEREN 3” på Sarpsborg kino. Førstemann til mølla!
Festgudstjeneste i Sarpsborg kirke ved prost Kari Mangrud Alvsvåg.
Sarpsborg Kammerkor synger.
Sarpsborg Sangforening og Sarpsborg Janitsjarkorps marsjerer gjennom 			
sentrum til torget.
Underholdning på torget ved Sarpsborg Sangforening.
Konsert i Olavskapellet med musikerne Marianne Aarum,
Gjermund Titlestad og elever fra Sarpsborg kulturskole.
Veteranbilkortesje - Borg Motorhistorisk klubb og Detroit Cars.
Samme rute som russetog. Se under.
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. mai-disco ved Ungdommens kulturhus kl. 17.00 - 21.00.
Rusfritt. 13-20 år. Fri entré.
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ØVRIGE KONSERTER:
12.00
11.45
11.45
12.00
12.15
12.30
12.30
13.45
15.00

NY TID! Sykehuset Østfold Kalnes: Musikkorpset Harmoni
Thranes gate bofellesskap: Hafslundsøy musikkorps
Kurland bofellesskap: Sarpsborg Jente- og Guttekorps
Borgen sykehjem: Hafslund Musikkorps
Haugvoll sykehjem: Hornnes og Sandbakken skolekorps
Kurland sykehjem: Sarpsborg Jente- og Guttekorps
Helsehuset Sarpsborg: Sarpsborg Janitsjarkorps
Tingvoll sykehjem: Lande skolemusikkorps
Valaskjold sykehjem: Sarpsborg veterankorps

NASJONALFESTER:
11.00
11.00
12.00
17.00
17.00
18.00

Åpen kafé, Filadelfiakirken, Sarpsborg.
Sarpsborg frikirke, kafé i kirkens underetasje. Slutt 14.00.
Nasjonalfest, Metodistkirken, Sarpsborg. Servering og utlodning.
Åpent hus med utegrilling, Bjørnstad bedehus, Bjørnstadveien 57, Grålum.
Nasjonalfest, Frelsesarmeen, Sarpsborg.
Nasjonalfest, Lande bedehus, Kirkeveien 2, Lande Torg.
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17. MAI-PROGRAM VED SKOLENE
Hafslund barneskole

Alvimhaugen barneskole

12.30 - 14.30 NY TID!
Vi inviterer til tradisjonell 17. mai-feiring med
korpsmusikk, servering, leker, loddsalg og
underholdning. Ta med familie, venner og
besteforeldre!

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!

Hafslundsøy barneskole

13.00 - 15.00
4. trinn ved Hafslundsøy skole ønsker
velkommen til 17. mai-feiring i skolegården.
Det blir salg av bl.a. pølser kaker, kaffe, brus
og popcorn. Det blir loddsalg med flotte
premier, leker for barna, lykkehjul, korpsmusikk og underholdning fra scenen.
Alle er hjertelig velkommen.

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!

Hornnes barneskole

13.00 - 15.00
Velkommen til 17. mai-feiring ved Hornnes
barneskole. Hornnes og Sandbakken skolekorps vil holde en liten minikonsert og det vil
bli taler, underholdning og korsang fra scenen.
I skolegården vil det bli leker og aktiviteter for
store og små. Salg av pølser, brus, is og kaker
med mer i kiosken. Det blir loddsalg med
mange flotte premier. Husk å ta med bord og
stoler. I år blir det også store muligheter for
en spennende og underholdende fotballkamp
mellom barn og foreldre på 7. trinn.

Grålum barneskole

13.45 - 16.00 Toget går fra Tingvollheimen
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 NY TID!
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.

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.
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Kurland barneskole

Sandesundsveien 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!

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!

Lande barneskole

Tindlund 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.

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!

Navestad barneskole

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

Ullerøy barneskole

11.00: Gudstjeneste på Fredhøy Bedehus.
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 lodd. Slutt kl. 15.00. Hjertelig velkommen!

Sandbakken barne- og
ungdomsskole
13.00 - 15.00
Velkommen til 17.mai-feiring ved Sandbakken
barne- og ungdomsskole! Det blir taler og
underholdning ved elever, musikk ved Hornnes
og Sandbakken skolekorps. Loddsalg,
lykkehjul og leker for barna. Salg av popcorn,
sukkerspinn, pølser, vafler, is, brus og kaffe.
Tøffetoget går. Ta med stoler og bord til eget
bruk. Ved dårlig vær åpnes det i festsalen.

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. Underholdning,
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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GÅ IKKE GLIPP AV...
SARPSBORG KINO
12.00 Gratis barnefilm:
Dragetreneren 3
Førstemann til mølla!

OLAVSKAPELLET

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

UNGDOMSDISKOTEK

17.00-21.00: 17. mai-disco ved Ungdommens kulturhus. 13-20 år. Rusfritt. Fri entré.
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TORGET

13.15 Sarpsborg Sangforening
- konsert

RUSSETOGET
15.30

RUSSEtogets rute 17. mai 2019
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Produsert av kartavdelingen, Sarpsborg kommune 2019
Total lengde 1,5 km
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SANGER VI SYNGER SAMMEN I KULÅS
Norge i rødt, hvitt og blått

Vi ere en nasjon vi med

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.

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.

Her kommer vi unge i flokk

Sarpsborgs bysang

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.

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.

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.

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.

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.

14

Det går et festtog
gjennom landet!

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 :/:

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.

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 :/:

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.

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 :/:

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!
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KJÆRE ALLE SAMMEN
GRATULERER MED DAGEN

Endelig er tiden inne for at vi igjen skal feire
vår grunnlovsdag. Det er fest. Norge har bursdag og alle er invitert. Det fine med å feire
Norges bursdag er at vi samles til
et stort selskap, her er det ingen
aldersgrenser eller hindringer.
Gjør feiringen av 17. mai til
den dagen du ønsker at den
skal være.
Sarpsborgs markering av
grunnlovsdagen starter tidlig.
Vårt første arrangement starter kl 07.00 i Kulås, og så er det
kjente og kjære arrangement ut
over hele dagen. 17. mai skal være en
dag som man skal kjenne seg igjen i. Vi liker
tradisjoner, vi liker å stå på det samme stedet
og se på barnetoget, vi liker å spise den
samme maten osv. For 17. mai-komiteen er
tradisjoner også meget viktig. Vi leverer et
program som er gjenkjennelig. Tradisjoner er
bygd opp gjennom tid og vi ønsker å bidra til
at disse tradisjonene holdes i hevd.

17. mai skal være en gledens dag, hvor man
er sammen med familie og venner. Vi pynter
oss og vi pynter byen vår. Vårt flagg er det
peneste jeg vet om. Når jeg ser det
vaie fra alle flaggstenger, så blir
jeg glad. Den følelsen tror jeg
mange har. Spesielt på denne
dagen. Åpne og inkluderende feirer vi vår frihet og
selvstendighet på en måte
som ingen andre i hele verden gjør etter oss.
17. mai-komiteen vil takke alle
de frivillige som stiller opp og
gjør en jobb denne dagen. Skal vi få
en fin feiring og markering av vår 17. mai, er
vi avhengig av dere frivillige.
Vi ønsker dere alle en god 17. mai.
Med vennlig hilsen
Linda Marie Engsmyr,
komitéleder

I SAMARBEID MED:

Sarpsborg kino

Ansvarlig arrangør:
17. mai-komiteen i Sarpsborg sentrum 2019

