Program

17. Mai 2019
Nordstrand

Kl. 08.00

Flaggheising - Agnes Thorsens plass
(ved Nordstrand skole)

Kl. 09.00

Bekransning av bauta - Agnes Thorsens plass
•
•
•
•

Tale for dagen ved Venke Knutson
Speiderne danner flaggborg
Nordstrand Janitsjarkorps spiller
Nordstrand Musikkselskaps kor synger

Kl. 10.30

17. mai-tog
Veteranbilparade fra Signo Conrad Svendsen senter, speidere med
flaggborg, 17.mai-komitéen, Nordstrand Janitsjarkorps, Nordstrand
skole, Steinerskolen, Bekkelaget skoles musikkorps, Kastellet skole og
Nordseter skole.
Munkerud skole og Ljan skole går i sentrum.
Skoletogene starter fra sine respektive skolegårder, og følger egne ruter
før de flettes inn i hovedtoget.
Hovedtogets rute: Steinerskolen går Nordstrandveien, Åsdalsveien
hvor Nordstrand skole kommer, Kyhns vei og Midtåsen, Nøttekneika,
Rosendalsveien, Nordstrandveien til Sæterkrysset, hvor Kastellet skole
og Nordseter skole kommer, videre Munkerudveien og Breiens vei til
Nordstrand kirke, der toget oppløses.

NB! Ikke parker biler i togets rute.

Kl. 12.00 - 12.30

Samling på kirkebakken ved Nordstrand kirke
•
•
•
•

Velkommen
Allsang
Tale for dagen ved sokneprest Anne Grete Listrøm
Nordstrand kirkekor og Nordstrand barne- og ungdomskantori
synger
• Nordstrand Janitsjarkorps spiller
Ungdom i menigheten selger brus, pizza og is.

Kastellet skole
Kl. 08.00

Flaggheising på Kastellet skole

Kl. 10.30

Dagens program
• Rektors velkomsttale
• Tale og sang ved elevene
• Fellessang: “Ja, vi elsker” (3 vers)

Kl. 11.00

Oppstilling til lokaltog
•
•

Flaggborgen står ved innkjøringen
1. trinn, 2. trinn og stigende rekkefølge ved rundkjøringen langs
hus A og B

Kl. 11.10

Avmarsj 17. mai-tog
Togrute: Ekebergveien mot Sæter, møte Nordseter skole, møte
hovedtoget Nordstrand i Sæter-krysset, opp Nordstrandveien, inn
Munkerudveien, bort Breiens vei til Nordstrand kirke.

Kl. 12.30 - 16.00

17. mai-fest på skolen
•

Leker, konkurranser og stort lotteri med fine premier

•

Kafé med salg av is, sveler, burgere og byens beste kaker

Munkerud skole
Kl. 08.00

Flaggheising på skolen

Kl. 08.15

Felles program i skolegården

• Elevrådslederne ønsker velkommen
• Koret synger
• Tale for dagen fra elevrådet ved Tomine Scott og Albert Ludvik
Bråthen
• Sang
• Tale fra ledelsen
• Ja, vi elsker

Kl. 08.45

Oppstilling og avmarsj til bussene
Elevene fraktes med felles buss fra Nordstrandveien og ned til
barnetoget i sentrum. Skolen går som nr. 21 i toget.
Foreldrene har selv ansvar for å hente barna etter toget på avtalt
møtested i Tordenskjolds gate. Dette gjelder ikke korps og flaggborg
med fane og duskebærere.

Kl. 13.30 - 15.30
Kafé og leker på skolen
Munkerudkortet koster 50 kroner

Ljan skole
Kl. 08.00

Flaggheising på Ljan Skole
•
Ljan Skoles Musikkorps spiller
•
•
•
•
•

Hilsen ved rektor Åsta Bjerkestrand
Tale for dagen ved elever fra 7. trinn
Sanginnslag ved elever fra 2. trinn
Sanginnslag ved skolekoret på Ljan
Allsang

Kl. 08.45

Avreise med buss til sentrum
Ljan Skole feirer 125 år i år og vil gå aller først i
barnetoget i byen

Kl. 13.30

Familietog
Korpset åpner avmarsj Joker – Von Øtkens vei 1.
Togets rute:
Joker, Herregårdsveien, Madam Maren Juels vei, Gamle Herregårdsvei,
Herregårdsveien, Peder Holters vei og Gladvollveien tilbake til Ljan
Skole.

Kl. 14.00 - 16.00

Arrangement for store og små i skolegården
•
•
•
•

Leker for barn på Ljan skole
Salg av is, pølser, brus, kaffe og kaker
Arrangør: Ljan FAU og Ljan Skoles Musikkorps
Gratis adgang - velkommen

Nordstrand skole

Nordseter skole

Kl. 08.00

Kl. 08.00

Flaggheising på Nordstrand skole

Flaggheising

Kl. 10.15

Kl. 10.30

Frammøte på Agnes Thorsens plass
•
•
•
•
•
•

Elevene stiller opp klassevis
Nordstrand janitsjarkorps spiller
Hilsen ved rektor Christian Gulnes
Tale for dagen ved elevrådsleder Ludvig Mæle Breigutu
Sang ved Nordstrand barnekor
Nordstrand janitsjarkorps spiller nasjonalsangen, allsang

Kl. 10.45

Avmarsj 17. mai-tog

Kl. 12.00 – 15.00

Familiearrangement i skolegården
•
•
•
•

Leker og konkurranser. Premier til barna. Loddsalg med flotte
premier
Kafeteria med salg av is, brus, saft, pølser, hamburgere, popkorn,
kaffe og kaker
Gratis adgang. Velkommen!
Arrangør: FAU Nordstrand skole

Steinerskolen

Oppmøte i skolegården for felles program
•
•
•
•

Rektor ønsker velkommen
Tale ved elevrådsleder
Sang av elevene på barnetrinnet
Allsang: “Ja, vi elsker”

Kl. 10.50

Avmarsj 17. mai tog
Toget går via Skovheim hvor det blir en kort stopp for å synge for
beboerne. Toget går videre ned til Ekebergveien hvor vi møter Kastellet
skole.
Togets rute: Ekebergveien, Nordstrandveien, Munkerudveien og ned
Breiens vei til kirken, hvor toget løses opp.

Kl. 12:30 - 15:30

17. mai-fest på Nordseter skole - alle er velkomne!

• Masse morsomme aktiviteter for barna - Nordseterkortet: 50 kr
• Salg av iskrem, hjemmebakte kaker, nytraktet kaffe og
wienerpølser
• Underholdning
• Godt med sitteplasser
• Arrangør: Foreldre 3. trinn

Kl 08.00

Flaggheising på Steinerskolen

Kl 09.30

Frammøte på skolen

• Musikalsk innslag med elever fra Nor59 strykeinstitutt
• Barneskolen synger på trappen
• Tale ved elever fra 10. klasse

Kl. 10.30

Avmarsj 17. mai-tog
Togets rute: Nordstrandveien, Åsdalsveien, Kyhns vei, Midtåsen,
Nøttekneika, Rosendalsveien, Nordstrandveien, Munkerudveien og
Breiens vei til Nordstrand kirke, der toget løses opp

Kl. 12.00 – 15.00

Arrangement for store og små
• Kafé med salg av foreldrenes økologiske bakverk, matretter, salater,
kaker, iskrem, pølser, saft, brus, te og kaffe.
• Utendørsaktiviteter med blant annet den tradisjonsrike Steinløypa
og Lykkehjulet. Flotte premier!
• Arrangør: Foreldre i 2. og 3. klasse
Alle er hjertelig velkomne!

--------------------------------------------------------------------Åpen kafé utenom skolene:
Kafe i Nordstrandhuset i regi av speiderne på
Nordstrand kl. 08.30 - 13.00
---------------------------------------------------------------------

Agnes Thorsens plass
Tidligere kalt Bankplassen etter
Aker Sparebanks gamle bygning i
Nordstrandveien 32. Plassen ble i 1957
oppkalt etter Agnes Thorsen (1862-1953),
som opprettet Nordstrand middelskole
i 1891 i Solveien 113, som i dag er
Steinerskolen på Nordstrand.

BYDEL NORDSTRAND

GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND

Når morgentåken rødmer over himmelen i øst
når hovedstaden ligger der og hviler,
når Ljabrupilen plinger med sin morgenmuntre røst,
når morgensola titter frem og smiler;
Den skinner aller, aller først på Bydel Nordstrand,
som den har gjort så mange sommerdager før.
En pensjonist og to studenter er alt ute,
de deler ut aviser ved hver dør.
Så ringer vekkerklokker over Bydel Nordstrand,
og rullgardiner spretter opp med glade smell!
Den sol som skinner over hele bydel Nordstrand,
skal stråle like sterkt og varmt til det blir kveld.

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.

Nå skinner sola vennlig og behagelig mot dem
som tripper rundt med ranselen på ryggen,
for klokka går mot middag og da kommer barna hjem.
De setter seg med leksene i skyggen.
Se, sola lyser like mildt på Bydel Nordstrand,
og mest på dem som slutter skolen klokka to.
Snart kommer mor og far, for trikken er i rute
og ikke er det kø på Hauketo.
Ja, sola stråler som den skal når det er sommer,
nå er det middagstid for store og for små.
Den sol som skinner over hele Bydel Nordstrand,
skal alltid være like varm som den er nå.
Så vandrer middagssola noen grader lenger vest
som den har gjort så mange lyse dager.
Og under parasoller blir det kaffekos og fest,
man samles på balkonger og i hager.
Når sola stråler i sin prakt mot Bydel Nordstrand,
blir den forvandlet til et sydlig paradis.
Og noen barn har pantet flasker i butikken;
De rusler hånd i hånd og spiser is.
Det høres glade rop fra dem som er på Katten.
Snart hviler rygger mot et soloppvarmet fjell.
Den sol som skinner over hele Bydel Nordstrand,
skal stråle like sterkt og varmt til det blir kveld.
Når kveldens himmel farges rød ved Hurums fjerne kyst
og Askerlandet ligger mørkt og stille,
kan folk i Bydel Nordstrand gå i shorts hvis de har lyst.
De ser fremdeles aftensola spille.
Har du fått se en solnedgang i Bydel Nordstrand,
du glemmer aldri synet som du så:
Et kort sekund før aftensola går i havet,
da gnistrer det av gull på vårt platå!
Så senkes nattens drømmer over Bydel Nordstrand,
før rullgardiner spretter opp med glade smell.
Den sol som skinner over hele bydel Nordstrand,
skal stråle like sterkt og varmt til det blir kveld.
Tekst: Eyvind Skeie, Komponist: Svein Møller.

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.
No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong er mogen.
Tekst: Elias Blix, Komponist: C. E. F. Weyse.

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, / 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 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.:/
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, Komponist: Rikard Nordraak

NORDSTRAND VEL
Nordstrand Vel er blant Norges
største og eldste velforeninger.
Vellet driver blant annet
Nordstrandhuset - et rimelig
selskaps- og møtelokale for
beboerne på Nordstrand.
Vellet medvirker i trafikk- og
reguleringsplaner på vegne av
beboerne på Nordstrand, og
medvirket for eksempel til rehabiliteringen av vakre Nordstrand Bad,
som ble nyåpnet 12. mai 2004. E-post: post@nordstrandvel.no

Kastellet skole
Steinerskolen
Nordseter skole

Trykk: Litografia.no

Nordstrand skole

17. mai-komiteen 2019 takker: Skolenes FAU, Nordstrand Lions,
Nordstrand Vel, Ljans Vel, Nordstrand menighet og Mester Grønn på
Nordstrand for støtte.
I komiteen: Espen Amundsen (Nordstrand Vel), Ole Inge
Bekkelund (Nordstrand menighet), Beate Hagen (Kastellet skole),
Gunnar Aarnes (Ljan skole), Camilla Ryste (Munkerud skole),
Kristin Knudsen (Nordseter skole), Sigrun Aasland (Nordstrand
skole) og Johannes Akse (Steinerskolen).

