17. mai 2022

PROGRAM FOR
ØVRE EIKER

Fellesarrangement i Hokksund
07:40 Speidertog
Avgang fra Sorenskrivergården. Toget går til rådhusplassen.
Øvre Eiker Musikkorps spiller.
08:00 Flaggheising ved Rådhuset. Speidertoget går til Haug kirke via Vestre Brugate.
08:20 Bekransning av minnetavlene v/speiderne. Tale v/ordfører Knut Kvale
Øvre Eiker musikkorps spiller.
08:45 Bekransning av bautaen og taler.
09:00 Gudstjeneste i Haug Kirke.

Russetog
16:00 Eiker vgs – via Brugata – Rådhusgata – Hokksund stasjon – rådhuset – Eiker vgs.
Øvre Eiker musikkorps spiller. NB! Russekort deles ikke ut i toget.

Hokksund barneskole
09:30 Oppmøte i Kirkealléen ved Haug kirke.
Hokksund stiller opp fra bautaen og ned forbi kapellet mot menighetssenteret.
10:00 Togavgang. Togrute: Kirkealléen – Eikertun – Chr IV’s vei – V. Brugate – Bruhjørnet –
Østre Brugate - Hokksund barneskole.
10:10 Felles sang ved Eikertun: “Ja, vi elsker”.
10:15 Togavgang fra Eikertun. Hokksund barneskole går først i toget.
10:45 Toget ankommer Hokksund barneskole. Gratis is til barna.
Ta gjerne med campingstoler og bord til arrangementet ved skolen!
11:00 Arrangementet på skolen starter.
Taler, leker og underholdning.
Kåring av «hurrarop og togaktivitet-konkurranse»
Salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker.
13:15 Fotballkamp 7.klasseelever mot 7.klasseforeldre
14:00 Arrangementet ved skolen avsluttes.

Røren skole
09:30 Salgsbodene åpner på skolen.
09:30 Oppmøte ved Haug kirke. Toget stiller opp i kirkebakken.
Røren skoles flaggborg – Øvre Eiker musikkorps – Røren skole – barnehager.
10:00 Togavgang.
Togrute: Kirken – Eikertun (stopp ved det nye helsehuset med allsang “Ja, vi elsker”)
– Chr IV’s vei – Skotselvveien – Bråtenfeltet – Bråtebakken – Røren skole.
10:45 Gratis is til barna ved ankomst skolen.
12:00 Underholdning og taler.
Salg av is, brus, pølser, lapskaus, kaffe og kaker.
Leker for barna.
Ta gjerne med campingstoler og bord til arrangementet ved skolen!
14:30 Arrangementet ved skolen avsluttes.

Fiskum
08:00 Flaggheising.
11:00 Gudstjeneste i Fiskum kirke.
12:00 Tradisjonelt skole- og folketog, med start fra Fiskum kirke, forbi skolen og barnehagen, via
Ørretveien tilbake til skolen på gangvei overfor skolen.
Togorden: Flaggborg v/7. trinn, skolefanen, trinn 6, trinn 5, Fiskum skole- og
ungdomskorps, trinn 1, trinn 2, trinn 3, trinn 4, barnehagen, folket.

Darbu skole
13:00 Festsamvær ved Darbu skole
Gratis is til barna.
Salg av is, brus, pølser, kaffe, smørbrød og kaker.
Underholdning og taler.
Fiskum skole- og ungdomskorps.
Leker og konkurranser for barn.
Det henstilles om at alle som har anledning tar med seg campingstoler/bord.
15:15 Fotballkamp mellom elever på 7. trinn og foreldre.

Vestfossen
08:00
09:30
10:30
11:30
12:00

Flaggheising.
Gratis frokost i Vestfossen kirke.
Gudstjeneste i Vestfossen kirke.
Oppmøte på øvre skoleplass - oppstilling til barnetoget.
Barnetoget starter fra øvre skoleplass.
Togrute: skolen – Storgata – Møllergata – Jernbanegata – Stabsgata – Storgata – skolen
Etter avsluttet barnetog vil det være leker for barn og voksne, underholdning fra scenen
og loddsalg med premier.
Tale for dagen ved ordfører Knut Kvale.
Loddtrekning ca. kl. 14:00.

Ormåsen
12:30 Salgsbodene åpner.
13:00 Arrangementet starter med tale for dagen og underholdning av elevene.
Alle synger nasjonalsangen.
13:30 Oppstilling av toget i skolegården.
13:45 Togavgang. Øvre Eiker Skolekorps spiller i toget.
Is til alle barn etter toget på skoleplassen.
Leker og kiosk i skolegården.
16:00 Arrangementet avsluttes.
Praktiske opplysninger: Skolens parkeringsplass brukes til 17. mai-feiringen. Vi
oppfordrer alle til å gå til skolen. Av hensyn til store og små, bør sykler, sparkesykler,
skateboard o.l. settes igjen hjemme.
Ta gjerne med campingbord og stoler.
Vi ønsker at det betales med Vipps i kiosken.
Husk å ta med flagg, fløyter og gode hurrarop! Ormåsen Grendeutvalg arrangerer
hurrarop-konkurranse med premie til beste klasse.

Skotselv skole
10:30: Gudstjeneste.
Skotselvveien vil være åpen en liten periode.
11:10: Nasjonalsang, tale og bekransning ved bautaen.
11:30: Barnetoget går tilbake til skolen.
11:45: Brus og boller til barna.
12:00: Underholdning og tale for dagen ved elevrådsrepresentanter.
12:30: Leker for barna frem til avslutning.
14:00: Arrangementet avsluttes.
NB: Skotselvveien vil være stengt ved Tollamoen og mot Bakkesletta under arr. ved
bauten. Den vil også være stengt når toget går tilbake til skolen. Det oppfordres til å
parkere ved Hjertegod og på Hærebrusand og gå siste biten til kirken. Kiosksalg til inntekt
for FAU (foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen). Loddsalg til inntekt for elevenes
toleransereise. Ta gjerne med stoler og bord.
14:15 Veteranbilkortesje med oppstart fra Hassel. Kortesjen kjører Bingen rundt og
Skotselvveien ned til Eikertun og retur tilbake til Hassel.

Alle ønskes hjertelig velkommen til en fin 17. mai-feiring!

