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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 20 grader pluss. 
Hun er som en gryende forsommerdag 
som farves av gjenskinnet av det  
norske flagg. 

17. mai-programmet er utgitt av Lunner kommune.  
Forsiden er tegnet av Aurora Hasselgård Wideberg, Harestua Skole. Tegning 2: Christine Francke Tollefsrud, Harestua Skole. 

Tegning 3: Isak Fossum Kaggerud, 3. kl. Grua Skole. Tegning 4: Sigurd Brandrud, 3. trinn Lunner Barneskole

Design og trykk: Yello Media as – www.yellomedia.no

Fulldistribusjon

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 på ny 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! 

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,
og den saganatt som senker,
senker drømme på vår jord.

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

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!

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.
So signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong er mogen!

Ja, vi elsker  
dette landet

Gud signe vårt  
dyre fedreland

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,
Soleis di åsyn lyser, Gud,
Yver vårt Noreg i nåde.

Signa då, Gud, vårt folk og land,
Signa vårt strev og vår møda,
Signa kvar ærleg arbeidshand,
Signa vår åker med grøda!
Gud, utan deg den vesle urt
Veiknar og visnar bleiknar burt,
Ver oss du oss ljoset og livet!



LUNNER

Kl. 08.00 Flaggheising ved Lunner Rådhus.  
 Vestre Lunner Musikkforening spiller

Kl. 09.30 Gudstjeneste i Lunner kirke v/Kristin Sundt

Kl. 10.00 Roa omsorgsboliger. Vestre Lunner Musikkforening spiller

Kl. 10.15 Program ved Lunner Kirke 
 Skolekorpset i Lunner spiller 
 Appell v/ Camilla Orbraaten 
 5. trinn ved Lunner barneskole synger

Kl. 10.30 Kafétilbud på Heimly. Salg av smørbrød, kaker og is.  
    –13.00 For skyss ring: 922 27 719

Kl. 10.45 Oppstilling av barnetoget ved Lunner kirke

Kl. 11.00 Toget går fra Lunner kirke til Lunner barneskole.

Kl. 12.00 Toget ankommer Lunner barneskole. 
 Åpning av arrangementet ved konferansier: Therese Kinzler Eriksen 
 Vestre Lunner Musikkforening. 
 Tale for dagen v/Simen Løken og Johanne Helgeland, 7. trinn  
 Kiosk og leker.

Kl. 14.00  17. mai-fest på Skogglimt 
 Vestre Lunner Musikkforening spiller.  
 Lapskaus, kafé og leker. 

Kl. 14.30 Skolekorpset i Lunner spiller  
 ved NOIL-huset

Kl. 15.00 Arrangementet på  
 Lunner barneskole  
 avsluttes.

 Vi har VIPPS.

Togplan: Flaggborg – Hadeland Janitsjar –  Lunner barneskole 7.-5. trinn   
– Lunner barneskole 4.–1. trinn  – Skolekorpset i Lunner –  Kalvsjø barnehage  
– Roa barnehage – Grindvoll barnehage – Andre barnehager – Ungdomsskolen  
– Lag/foreninger og øvrige barn og voksne.

Togrute: Lunner Kirke – Heimly – Lunner barneskole.

Togplan: Flaggborg – Skolekorpset i Lunner – 1.-3. trinn – Hadeland Janitsjar – 4.-7. trinn  
– Barnehagene – Øvrige barn og voksne

Togrute: Grua kirke – Myllavegen – Bjørkealeen – Granvegen – Myllavegen – Grua skole  

Togplan: Flaggborg – 1.-3. trinn – Hadeland Janitsjar – 4.-7. trinn – Ungdomsskolen  
– Barnehagene – Øvrige barn og voksne

Togrute:  
Lunner Helse- og omsorgssenter – Fylkesveg 16 – Harestua kapell – Harestua skole
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GRUA 

Kl. 08.00 Flaggheising ved Grua skole

Kl. 11.30 Familiegudstjeneste i Grua kirke v/Stian Keyn Elysian 

Kl. 12.15 Oppstilling av toget ved Grua kirke

Kl. 12.30 17. mai-togets avmarsj fra Grua kirke

Kl. 13.00 Toget ankommer Grua skole 

 Åpning av arrangementet ved konferansier: Torben Formo 

 Hadeland Janitsjar spiller.  

 Allsang 

 Tale v/Beathe Ødegaard Sparby og Oskar Øversveen Aaserud,  
 7. trinn, Grua skole. 

 Skolekorpset i Lunner spiller.

Kl. 13.30 Åpning av kiosk, kafé, og loddsalg. Leker.

Kl. 15.30 Loddtrekning

Kl. 16.00 Arrangementet avsluttes.

 Vi har VIPPS.

 

HARESTUA

Kl. 08.00 Flaggheising Harestua skole 
 Hadeland Janitsjar spiller

Kl. 08.45 17. mai-frokost i kapellet for Harestuas eldre garde

Kl. 09.15 Oppstilling av toget ved Lunner Helse- og omsorgssenter 

Kl. 09.25 Appell v/rektor Arild Sandvik

Kl. 09.30 Toget starter

Kl. 10.00 Toget ankommer Harestua skole 

 Åpning av arrangementet v/Caroline Skaarud 

 Allsang. Hadeland Janitsjar 

 Tale v/Tobias Fikke Langved og Maja Weiberg Sørensen,  

 10. trinn, Harestua skole

Kl. 10.30 Bevertning og leker

Kl. 11.00 Underholdning

Kl. 13.30 Arrangementet avsluttes

 Vi har VIPPS.

Kl. 14.00 Hadeland Janitsjar spiller på Lunner Helse- og omsorgssenter 
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