
PROGRAM
17. mai 2022
Bardufoss

 6. klasse ved Fagerlidal skole ønsker
velkommen til årets 17. mai feiring.

Hipp, hipp, hurra. 
Gratulere med dagen Norge!



Kjære alle sammen

Endelig kan vi feire dagen igjen sammen!

Årets feiring blir ikke slik som tidligere arrangement
siden vi ikke kan samles i Bardufosshallen.

Det vil likevel arrangeres kafè og leker i tradisjon tro da vi har
vært så heldige å få låne plass i idrettshallen på Istindportalen.

6. klasse vil som tidligere år arrangere kafè og leker til barna
og 8. klasse vil også bidra sammen med oss med en klasse.
Det vil være mulig å betale med kort, Vipps og kontanter.

Barnetoget vil gå fra Fagerlidal skole og til Andselv sentrum 
hvor taler, musikk, kransneddleggelse og allsang vil foregå. 

For at alle skal kunne komme å få med seg arrangementet
 anmoder vi folk til å parkere utenfor selve sentrum.

Parkeringsområder finnes på ved Rema 1000, på baksiden av
Torgsenteret og i område ved Fagmøbler og ved kontinere 

på andre siden av brua for Andselv.
Ikke bruk parkeringsplassen utenfor Coop Extra 

området er satt av til handicap, eldre og bevegelseshemmede. 

Vi håper så mange som mulig vil komme å delta 
på feiringen sammen med oss.



10:00 Oppmøte Fagerlidal Skole.  Oppstilling før togavgang.
  Klassekontaktene har ansvaret for orden i toget i sine klasser   
  

   TOGORDEN:
    1. Politi/MP
    2. Flaggborg Forsvaret og 7. klasse
    3. Bardufoss skolekorps
    4. Barnehagene
    5. Fagerlidal skole 1.-7. klasse
    6. Bardufoss ungdomsskole
    7. Bardufoss Høgtun videregående skole
    8. Russen
    9. Lag og foreninger
  10. Øvrige

10:30  Avgang for toget fra Fagerlidal skole til Andselv

10.45 Ankomst Andselv ved Vetaran monumentet (Touchpoint)
  Allsang “Ja, Vi elsker dette landet”
  Kransnedleggelse og tale ved - sjef MHV Oberst Eirik Stueland
  Allsang “Kongesangen”  
  Barnas tale ved 7. klasse ved Fagerlidal skole ved
  - Martin Norbakken Prestø og Amalie Løvheim Grimsbo
  Russens tale ved - russepresident Aurora W. Andreassen
  Allsang “Fedrelandssalmen”
  Årets 17. mai tale ved - varaordfører Martin Nymo
  Korpset spiller

11.30 Kafésalget åpner på Istindportalen

  Åpen kino - Gratis adgang
16.00 Syng 2     Barnefilm - Storsalen

16.30 Alva og Regnbuedragen  Ungdomsfilm - Blackbox

18.00 Lange flate ballær 3  Ungdomsfilm - Storsalen

18.30 Alle hater Johan    Ungdomsfilm - Blackbox

Program for 17. mai



 Nasjonalsang
Ja, vi elsker dette landet

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson,
Melodi:. Richard 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 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 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.



Kongesangen
Tekst: Gustav Jensen
Melodi: God Save the King, en engelsk kongesang fra 1741

Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot
sign heim og slott!
Lys for ham ved din Ånd,
knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott!

Fedrelandssalmen
Tekst: Elias Blix
Melodi: Christoph 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.
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Istindportalen

 Deler av parkeringsplassen utenfor Istindportalen vil være avsperret 
til 17. mai arrangementet, resterende vil være forbeholdt 

handicap, eldre og bevegelseshemmede.

Vi anmoder folk om å parkere på grusbanen (se kart nedenfor),
 eller andre offentlige parkeringsplasser i nærheten.

          

Parkering i Heggelia

Spar Heggmo

P
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Grusbanen



Følgende bidragsytere 
skal takkes:

Bardufoss Fargehandel AS

Brillehuset Bardufoss AS 

Charmette Damefrisør 

Effekt Trening & Helse AS

Fagerlidal Gartneri 

Forsvaret  

HEGGMO AS  

Kolbjørn Olsen AS 

Kontor Design AS 

Lians Caravan og Fritid AS

Målselv Invest AS 

Målselv kommune 

Nordtrafikk  

NOR-KIN AS (Eik Senteret)

Olivia Solhaugen AS 

Salgssentralen 

Tannlege Aslak Fuglestad

TEAM OLIVIA BOHAB AS 



Hipp hipp
HURRA!


