Svinndalsangen
Har du sett 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 stille suser
medens skogsfugl vinger bruser
ut i vårens spill.
Vil jeg pløye livsens furer,
rydde stein og rense urer.
:/: Sette krefter til. :/:
Svinndal, Svinndal vi skal dyrke
både jord og skog og styrke
hjemmet som vi fikk.
Bygdens slekter Gud beskytte,
signe gard og grend og hytte
:/: plog og spadestikk. :/:
Erling Andreasen

17. MAI I SVINNDAL
2019

Program for dagen

17.mai i svinndal 2019

17. MAI I VÅLER 2019
07:30 Skolekorpset spiller på Fosseberget.
08.00

Flaggheising. Skolekorpset spiller.

08:15 Skolekorpset spiller på Hjulstadåsen, Fjellveien, Origo,
Lyngveien, Gunnerødveien, Svinndalveien og ved Svinndal
skole.
09:15 Oppstilling i skolegården for avmarsj til kirkegården.
Bekransning ved Våler forsvarsforening.

JA, VI ELSKER
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 saga natt som senker drømmer på vår jord :/:

09:30 Gudstjeneste i Svinndal kirke
10:15 Oppstilling i skolegården - 17. mai toget
Rekkefølge:
Lensmannen
Porsjonsstørrelser
17. mai komitèen
Skolekorpset
Skolen:
7- 1-2-3-4-5-6.klasse
Svinndal skolekorps
Ljom
Svinndal barnehage
Lag og foreninger og bygdas innbyggere.

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 :/:

10:30 Avmarsj fra Svinndal skole
11:00 Matpause med leker for barna
12:30

Bunadsparade v\Bygdekvinnelaget
(Alle bunadskledde oppfordres til å delta)
Tale for dagen v\Ingrid Tofteberg
”Ja, vi elsker”
Tale for kongen v/Rebecca Blom, Tonje Norved og Sarah Kullerud
Konsert ved Svinndal skolekorps
”Kongesangen”
”Svinndalsangen”
Utdeling av gave til 7.trinn
17.MAI KOMITÈEN ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!
HUSK Å TA MED PROGRAMMET OG STOL
Svinndal skolekorps har kiosksalg ved Svinndal kirke.

KONGESANGEN
Gud, sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot,
Sign hjem og slott!
Lys for ham ved din ånd,
Knytt med din sterke hånd
Hellig troskapsbånd
Om folk og drott

