
 

GRATULERER MED  
DAGEN 17. MAI! 

 

Norges nasjonaldag, 17. mai, feires av hele befolkningen i Norge. Også nordmenn 
som  oppholder seg i utlandet feirer dagen. 17.mai er spesiell for alle nordmenn. 
I andre nasjoner feires ikke nasjonaldagen på en slik måte som vi gjør på 17.mai. 
Mange kan misunne oss for vårt samhold og barnetog tradisjon. Hele folket står 
sammen og feirer dagen. Dette er en flott tradisjon, med historisk tilbakeblikk og 

ettertanke hva våre forfedre har gjort. 
 

Vi kan høste godene av deres arbeid. 
 Vi lever i verdens rikeste land og har det veldig godt materielt. Setter vi virkelig 

pris på det? Skjønner vi hvor godt vi har det? 
Jeg tror at feiringen av 17. mai bør være en dag til ettertanke for oss alle. Våre  

forfedre jobbet for landet og fellesskapet. Det var viktig at alle kunne få en bedre  
levestandard og alle jobbet for det samme mål. 

I dag tenker de fleste bare på seg selv, ikke så mye på naboen og fellesskapet.  
Vi har blitt egoistiske og selvopptatt. Mange føler seg ensomme. Vi har mer fritid 

enn før, men likevel ikke tid for andre. 
Har vi noe å lære av våre forfedre? 

 
 

Jeg ønsker å avslutte med fedrelandssalmen av Elias Blix; 
 

”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! 
 

Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja. 

Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja. 

Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja!” 
 

 

Hanne Braathen 
ordfører 

17. mai 2007 

BILAG TIL MF MAI 2007 



Kl. 08.00    Flaggheising 
 
Kl. 10.00   Gudstjeneste i Skibotn  
                   samfunnshus 
 
Kl. 11.15    Tog-oppsstilling ved  
                    samfunnshuset 
                   Kransnedleggelse ved  
                   minnebauta 
                   Tale v/Oddvar Ørnebakk 
 
Kl. 12.15    Samling ved samfunnshuset 
                   Åpning v/leder 
                   Tale for dagen v/8.klasse 
 
Kl. 12.45    Leker og konkurranser 
                    Kafésalg; pølser, kaker, is m.m. 
 
Kl. 15.30    Premieutdeling 
                   Avslutning 
 
Arr. FAU v/3. Og 8. årstrinn 

17. mai i Skibotn 
PROGRAM 2007 



 
 

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program for 17. mai  
på Hatteng 

10:00  Oppmøte Hatteng skole 

10:15  Bussavgang til Åsen 

10:45  Tale for dagen v/elever i 6. kl. 

11:00  Togavgang fra Åsen 

11:30  Kransenedleggelse og æresvakt med 
Minnebautaen.Tale v/Inger Heiskel 

12:00  Gudstjeneste i Storfjord kirke 

12:00 Kafe og kiosk åpner 

13:30 Arrangementet ved Hatteng skole åpnes 
Leker: Potetløp, fisk i dammen, svampe-, 
melkespann– og hesteskokasting m.m. 
 

15:00 17. mai stafetten 
Vi oppfordrer lag, foreninger og andre til å 
stille med deltakere. Skriftlig påmelding  
Innen 14.30 

15:30 Loddtrekning og premieutdeling 

16:00 Avslutning 

Velkommen til 17. mai-feiring! 

Arrangør: 6. klasse 



 

 
17. MAI PÅ ELVEVOLL 

2007 
VELKOMMEN TIL 17. MAI FEIRING  
PÅ ELVEVOLL OPPVEKSTSENTER 

 

PROGRAM: 
 

Kl. 11.30    -   Avgang 17. mai tog 
                    -   Tale for dagen v/Hanne Braathen 
                    -   Underholdning av elevene 
                    -   Skyting 
                    -   Uteleker 
                    -   Loddtrekning 
Ca.  
kl. 15.00    -   Avslutning 
       

Salg av: Lodd, kaffe, kaker, pølser, lapskaus, 
kioskvarer, is og brus.                                                        
              
                 Arr.: FAU v/Elvevoll Oppvekstsenter     


