
NORGES NASJONALSANG

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 gredt,
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.

DET GÅR ET FESTTOG 
GJENNOM LANDET!

Det går et festtog gjennom landet!
I by og dal, ved fjell og fjord.
Vi svinger flagget stolt for Norge,
med hurrarop ifra syd og til nord.

Ref.
Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.

Den store dagen vil vi feire.
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.
Ref.

Syttende mai. Nå jubler våren!
Nasjonen pynter seg til fest.
Gå sammen, elske fram verdier
så alle trives. Da har vi det best.
Ref.

Det går et festtog gjennom tiden
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.
Se, våre røtter de spirer og gror.
Ref.

Velkommen til 
17. mai 2014!
ORMÅSEN  OPPVEKSTSENTER

Tegninger ved elever 3. trinn. Programmet er betalt av Ormåsen Grendeutvalg, 
www.ormaasen.no. 



Program for dagen
Kl. 09.45 Oppstilling av toget på skolens parkeringsplass

Kl. 10.00 Toget starter fra skolens parkeringsplass

Kl. 10.00 Salgsbodene åpner

Kl. 10.45 Underholdning
• Nasjonalsangen
• Sang og underholdning ved elever ved 

Ormåsen skole
• Tale ved ordføreren
• Jubileumssangen, «Det går et festtog gjennom landet»
• Lek og moro for barna!

Kl. 13.00 Arrangementet avsluttes

Praktiske opplysninger
Togrute
Fra skolens parkeringsplass - Bjørnefaret - Ormåsenveien - Elgfaret - Mårveien -
Elgfaret - Ned gangveien ved skolen - Avslutning på skoleplassen, is til alle barna!

Parkering
Da skolens parkeringsplass brukes til 17.maifeiringen er det få parkeringsplasser til-
gjengelig. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig til å bruke beina denne dagen!

Annet
Av hensyn til store og små, ber vi om at sykler, sparkesykler, skateboard ol settes
igjen hjemme. Ta gjerne med campingbord og stoler, og gjerne småpenger til salg
av kaker, pølser ol.

Husk å ta med flagg, fløyter, og noen gode hurrarop! 

Ormåsen Grendeutvalg vil også i år arrangere heiarop-konkurranse med 
flott premie til beste klasse!

VELKOMMEN TIL ALLE!


