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17. mai - program  
 
 

07.30  Østre Halsen Juniorkorps spiller og marsjerer fra Valby 

skole. 

09.00  Elevene fra Valby og Østre Halsen møter på Østre 

Halsen skole. 

Elevene fra ungdomstrinnet møter på Mellomhagen 

ungdomsskole. 

09.15  Tale ved rektor Grethe Ofstad Kulseng fra Østre 

Halsen skole. 

Appell ved elevrådsleder Anne Martine Olsen fra 

Valby skole, og Sara Mjanger 

Felumb og Signe Bakken Hamre fra Østre Halsen 

skole. Allsang med korpsene til «Ja vi elsker». 

09:30  Barnetoget går til Bøkeskogen. Toget stopper ved 

Musikkhuset for flaggheis. 

 

Feiring på Valby skole 
 

13.00    Kafeen på Valby skole åpner 

Salg av pølser, brus, juice, is, kake og kaffe 

13.15    Taler og underholdning  

13.45    Loddsalg 

14.00    17. mai - leker 

14.45    Premieutdeling 

15.00    Avslutning ved elever 

 

Vi samles i skolegården på Valby skole, ta gjerne 

med egne campingstoler og -bord. I kafeen og 

ved loddsalg tar vi kun vipps og kontanter.  

 



 

Ja, vi elsker dette landet 
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson Melodi: Rikard Nordraak 

 
 

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 saga natt som senker 

Drømmer på vår jord 

Og den saga natt som senker 

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, 

Har den herre stille lempet, 

Så vi vant 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. 

Også vi, når det blir krevet, 

For dets fred, dets fred slår 

leir!

  



 

Vi vil ønske elever, venner, 

familie og naboer velkommen til 

den første 17. mai-feiringen på 

Valby skole noensinne! Vi håper 

dere blir med å skape en ny og 

hyggelig 17. mai-tradisjon 

sammen med oss!  

 

Følg oss på facebook: 17. mai på 

Valby skole 

 

Hilsen 4. og 5. trinn på Valby skole  

Tegningene er laget av Tia Simonsen, Sofie Sjølyst Kehlet, Julie Blomquist Hansen og Silje 

Kokkersvold Maktabi i 4. trinn på Valby skole. 

♫ Tenk at nå er 

dagen her som jeg 

har lengtet etter. 

Jeg skal gå i toget, 

og jeg er så glad. 

Du kan tro jeg skal 

nok synge ut av alle 

krefter, 

Svinge flagget mitt 

og rope høyt 

HURRA! ♫ 
 


