
 
17. MAI I VÅLER 2020 

  
     Tegnet av Ida Skjelle Faale, 7.trinn Svinndal skole 

Kirkebygden, Våk og Svinndal 



Det blir ingen tradisjonell 17.mai feiring i år, men vi er sammen i 
tankene mens vi feirer nasjonaldagen hver for oss. 

Det vil fra klokken 09:00 være tilgjengelig en sending vi har laget 
for dagen. Denne finnes på facebooksiden vår, på Moss Avis sine 
hjemmesider samt via kommunens hjemmesider. 

I dette programmet vil dere få taler, hilsener fra små og store i 
kommunen, innslag for dem som er glad i mat, og mye mer. 

Øvrig program: 

08:00: Flaggheising og kransenedleggelse uten publikum  
    Kirkebygden, Våk og Svinndal 

08:00: Svinndal skolekorps spiller i Svinndal sentrum 

09:00: Svinndal skolekorps spiller på Sæbyfeltet og Fosseberget 

10:00: Bilkortesje rundt på de ulike boligfeltene på ved Kirkebygden,  
Våk/Texnes, Augerød/Rød       

11:00: Svinndal skolekorps spiller ved Helse- og sosialsenteret 

11:45: Bilkortesje i Svinndal 

13:00: Hele Norge synger nasjonalsangen "Ja, vi elsker" 

17. MAI KOMITÈEN FOR KIRKEBYGDEN, VÅK OG SVINNDAL 
ØNSKER DERE ALLE EN FIN, ALTERNATIV FEIRING AV        
     NASJONALDAGEN! 



JA, VI ELSKER DETTE LANDET  

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. :/:  

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. :/:  

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.:/:  

VÅLERSANGEN  

Se Våler, min herlige fedrene bygd, er annetsteds  
fremmed; men her er jeg hjemme og føler meg trygg.  
Se frodige marker og hegg og syrén, og skoglien  
kranset av bjerken så fin. Se fedrenehjemmet med  
barndommens drøm, og ungdommens lengsler og  
tiden så skjønn.  

Her er da mitt virke fra morgen til kveld. Med  
varsomme hender mitt hjem vil jeg trygge og øke dets  
vel. Ja, her vil jeg bygge og her vil jeg bo, med mine i  
kjærlig og inderlig tro på hjembygdens fremtid, med  
lykke og hell, for kommende slekter til livsdagens  
kveld. 



SVINNDALSANGEN 

Har du se) fra Varden oppe,  
over gran og furutoppe  
bygden hvor du bor?  
Skogens kroner meget dekker  
kranser grønne åkerflekker. 
 :/:Ly for hjem og jord:/: 

 Se hvor Sæbyvannet skinner,  
Vesle elva rastløs svinner  
i en liten foss.  
Åser rundt som kranser grønne,  
tjern og vann som trolske brønne.  
:/:Sus av skog om oss. :/:  

Her har våre fedre bygget  
sine hjem og trofast trygget  
for oss hva vi har.  
Her har vis om våre fedre  
lært å elske, verne, hedre  
:/: både grend og gard. :/:  

Her hvor skogen sFlle suser  
medens skogsfugl vinger bruser  
ut i vårens spill.  
Vil jeg pløye livsens furer,  
rydde stein og rense urer.  
:/: Se)e kreGer Fl. :/:  

Svinndal, Svinndal vi skal dyrke  
både jord og skog og styrke  
hjemmet som vi fikk.  
Bygdens slekter Gud besky)e,  
signe gard og grend og hy)e  
:/: plog og spadesFkk. :/: 


