
Program for

17. MAI
Bilde/figur (slett boksen før du 
setter inn bilde).

Gud signe vårt dyre fedreland

17. maikomitéen ved 
6.klasse ønsker alle en 
fin feiring og takker for 

velvillig sponsing i 
forbindelse med 
arrangementet.

Olsborg skolekrets
2019

Tekst: Elias Blix
Melodi: C.E.F. Weyse

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! 

Vårt heimland i mørker lenge låg, og 
vankunna ljoset gøymde. Men Gud du i 
nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje 
gløymde; du sende ditt ord til Noregs fjell, 
og ljos over landet strøymde. 

Målselvsangen
Tekst: Joh Rydningen/Alfred Evensen

Det klang en øks i skogen av sterke hender 
ført, og mannens sang bak plogen her første 
gang ble hørt. En ild ble tent i åsen, og røk i 
luften hang, og kua løst fra båsen sprang ut 
med bjølleklang. 

Ja, her i skogen skygge - fra gry til aftenfred 
lot Gud min farfar bygge sitt hus på nybrutt 
sted. Her lød min mormors stemme på tun 
med kjærlig klang - her var min barndom 
hjemme her steg min ungdoms sang. 

Vårt hjem i dalen skinner i ås og li og mo –
i lys av dyre minner om fedres mot og tro. 
Hør øksens klang i skogen som minner mer 
enn ord! Hør mannens sang bak plogen: Vår 
jord er hellig jord.



Program for dagen Program ved Olsborg skole

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 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.

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

10.00 Gudstjeneste i Målselv kirke

10.30 Buss fra Olsborg skole til gamle 
Mobil, stopp ved Prix

10.45 Buss fra Olsborg skole til gamle 
Mobil, stopp ved Prix

10.45 Togoppstilling ved gamle Mobil

11.00 Togavgang mot Olsborg skole
- Stans ved Målselvbautaen. Målselv 

musikklag spiller
- Vi synger «Ja vi elsker dette landet»
- Tale for dagen ved Eskil Løkstad Hansen
- Vi synger «Målselvsangen»
- Ungdomstale ved 7. klasse
- Stans ved Nybyggerkona, 

blomsternedleggelse ved barn fra Olsborg 
Barnehage

- Musikalsk innslag av Tonje Grimstad, 
Kristel Sørgård og Eskil Løkstad Hansen

- Toget går videre mot skolen

11.00 gymsalen åpner for salg av: 
Grillmat, kaffe, kaker, og brus m.m. 

12:00 De andre utsalgsstedene åpner. 
Salg av is, godteri og sukkerspinn

11.45 Leker og uteaktiviteter

14.00 Underholdning i gymsalen. 
Utelekene avsluttes

Utsalgssteder: Gymsalen, SFO og 
formingsrommet

VIPPS, kontantsalg og kortbetaling
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