
Sollihøgda:  

kl. 07.30  Flaggheising og appell   
 

Hole Historielag:  

kl. 07.30  Bommen til Retthellaveien åpnes  

kl. 08.00  Markerer 17. mai i Nordkleiva (Tavleskaret) 

  Avsluttes med medbrakt kaffe og kaker ved kronprinsens utsikt 

  Bommen stenges så snart arrangementet er slutt. 
 

Kroksund:  

kl. 15.15  Hole musikkorps spiller i peisestua Hole bo- og rehabiliteringssenter.  

  Kaffe og kaker.  

 
 

Felles arrangement på Vik: 

kl. 09.45 Fremmøte ved Vik skole for alle skoler, barnehager og andre interesserte. 

Oppstilling av toget 
 

kl. 10.00 Velkommen v/ leder av 17.mai-komiteen Jens Hval 

  

Appell ved  elever fra  Røyse-, Tyrifjord- , Vik  skole og SOS 

 

Fellessang: Ja, vi elsker dette landet 

Forsangere: 6. trinn Vik skole  

  

kl. 10.20  Toget går fra Vik skole, rundt Vik Torg, Frivilligsentralen,  

 biblioteket til Vik skole 

 

ca kl 10.45 Fellessang: 17. mai potpurri (se baksiden) 

 Forsangere: 6. trinn Vik skole  

  

 Tale ved Ordfører Per Berger 

  

  

ca kl 11.15 Avslutning av felles arrangement – alle går til egne skolearrangementer 

Vik skole: 

kl. 11.30   Velkommen! 

  Leker for barna. 

  Salg av 17.mai vafler, kake, kaffe,  

  pølser, brus og is. Kakelotteri. 

 (Husk bord og stoler) 

kl. 14.00  Arrangementet avsluttes 
 

Røyse skole:  Bekreftet 

kl. 12.00  Velkommen! (oppmøte ved scenen ute) 

Underholdning  

kl. 12.15  Leker/Konkurranser. Salg av mat og drikke. 

  (Husk bord og stoler) 

kl. 13.30  Fotballkamp mellom 7. trinns elver og deres foreldre 

kl. 14.00  Arrangementet avsluttes 
 

Tyrifjord skole: 

kl. 12.15  17. mai-program i skolens aula.  

Leker og sosialt samvær på plenen etterpå.  

Husk å ta med noe å sitte på. Salg av diverse mat, brus og is. 

Arr.: FAU v/ Tyrifjord barne- og ungdomsskole. 

Alle hjertelig velkommen!  
 

Sundvollen oppvekstsenter: 

kl. 12.00 Velkommen  til 17. mai picnic  

Vi har griller, grill selv medbrakt 

Sang ved oppvekstsenterets kor. 

Salg av kaker, pølser, brus og is. 

Loddsalg og leker for både barn og voksne. 

(Husk bord og stoler) 

kl. 14.00 Arrangementet avsluttes 

 

 

        Alle oppfordres til å være stille når talene holdes! 

Program for 17.mai-feiring i Hole 
Togoppstilling på Vik skole - rekkefølge skole og barnehage;  Vik, Røyse, SOS, Tyrifjord, Hole ungdomsskole, barnehagene og folketoget 
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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. 

Og den saganatt som senker, 

senker drømmer på vår jord. 

 

 

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 slår leir. 

Husk vekslepenger 



17. mai i Hole  

2017 

Tegnet av  Tiril Fuglerud Edvardsen 

7. trinn Vik skole 

 Norge i rødt, hvitt og blått - potpurri 

Norge i rødt, hvitt og blått 
Hvorhen 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 trefarget drakt,  

svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt. 

 

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. 

 

 

Mellom bakkar og berg 
Mellom bakkar og berg utmed havet 

heve nordmannen fenge sin heim, 

der han sjølv heve tuftene grave 

og sett sjølv sine hus oppå deim. 
 

 

Se Norges blomsterdal 
Se Norges blomsterdal! 

Farvel, du kvalme fangekrok;  

den ville graneskog 

er nu så deilig sval! 

% Tralalala-lala 

Ja, lystelig det er i Nord 

 blant fjell og li og fjord, 

blant fjell og li og fjord.% 

 

 

 

Vi vandrer med freidig mot 
Vi vandrer med freidig mot, 

vårt sinn er lett og rapp vår fot; 

i høyden, oppå fjellet, 

i dypet, ved fossevellet. 

La veien gå hvor hen den vil, 

vi vandrer frem med sang og spill 

La veien gå hvor hen den vil, 

vi vandrer frem med sang og spill. 
 

 

Alle fugler 
Alle fugler små de er 

kommet nå tilbake! 

Gjøk og sisik, trost og stær 

synger alle dage! 

Lerka jubler høyt i sky, 

ringer våren inn på ny 

Frost og sne de måtte fly 

her er sol og glede. 
 

 

Vi er en nasjon vi med 
Vi er en nasjon vi med, 

Vi små en alen lange 

Et fedreland vi frydes ved, 

Og vi, vi er mange. 

Vårt hjerte vet, vårt øye ser 

Hvor godt og vakkert Norge er, 

Vår tunge kan en sang blant fler 

Av Norges æressange. 


