17. mai i Aurskog-Høland
PROGRAM FOR ALLE
ARRANGEMENTENE
Alle oppfordres til å ta del i de lokale arrangementene om formiddagen
og russetoget på Bjørkelangen om ettermiddagen.
AURSMOEN:

Kl. 08.00 Flaggheising Aursmoen skole v/17.mai-komiteen og skolekorpset
Kl. 10.30 For kirkegjengere
	Barn som skal i kirken følges til, eller slippes av ved drop-punkt ved kirken
og stiller så opp på oppstillingsplassen utenfor kirken.
Her møtes de av klassekontaktene. Vi går og klassevis inn i kirken og finner
plassene våre sammen med klassekontakter og foreldre som
ønsker å delta i gudstjenesten.
Kl. 10.30 Kafeen/salg av forfriskninger åpner i Aurskoghallen
Kl. 11.00-11.40 Gudstjeneste, med sang og taler fra elever.
Kl. 11.20 Ikke kirkegjengere
	Aurskog kirke, barn som ikke skal i kirken følges til kirkeplassen,
eller slippes av ved drop-punkt ved kirken om man kjører bil.
	Barna samles og stilles opp klassevis til avgang barnetog av medlemmer
i 17. mai komiteen og klassekontakter.
Kl. 11.40	Gudstjeneste er ferdig og deltagere kommer ut av kirken og stiller seg opp
ved sine respektive klasser på kirkeplassen.
Foreldrekontakter og 17. maikomite sørger for dette.
Kl. 12.00 Barnetoget går til sykehjemmet og synger.
	Barnetoget går videre til Aurskoghallen og samles klassevis på		
kunstgressbanen.
Kl. 12.45	Korpset spiller og alle synger Ja vi elsker som intro til dagens tale som
holdes av 7. klasse. Boller og drikke deles ut til barna på gressbanen etter
talen. Aktiviteter i Aurskoghallen
Kl. 15.00	Fotballkamp mellom elever og foreldre i 7. klasse ved Aursmoen skole.
Kampen vil foregå på kunstgresset foran ved hallen.
Kl. 16.00 Program avsluttes i Aurskoghallen.
Trafikkavvikling 17. mai 2017 ved dropp-punkt Aurskog Kirke

FORKLARING:
- Kjør inn fra Fv 236
- Dropp-punkt er inne
i Kikebyveien! IKKE i
Hovedveien!
- Kjør videre inn og sving
ned Granveien, og videre ut
Haugveien til hovedveien,
og NED bakken til Kompveien (Rv 170)! Begrens
trafikken over Aursmoen
denne formiddagen og kjør
heller rundt om kompveien,
eller ha god nok tid til å gå
fra sentrum :-)
PARKERING AV BILER
VED SKOLEN ELLER PÅ
AURSMOEN

BARNA SLIPPES AV FRA BILER INNE I KIRKEBYVEIEN,
og blir tatt imot og fulgt over veien til kirken av voksne!

Kl. 08:00	Flaggheising ved Setskog Oppvekstsenter.
Rømskog/Setskog musikkorps spiller.
Kl. 09:45 Bekransning av minnesmerke ved Hallangen.
Setskog/Rømskog Musikkorps spiller.
Tale v/Ole Petter Fagerbæk Bernhus
Kl. 11:00 Gudstjeneste i Setskog Kirke v/Hanne Sinkerud
Kl. 12:00 Barnetoget går fra kirken. Rømskog/Setskog Musikkorps spiller
Kl. 13:00 Tale for dagen v/elever fra Setskog Skole
Kl. 13.30 Loddsalg, salg av is, pølser, kaker, brus og kaffe. Gratis is til barna.
Kl. 13:45 Leker og konkurranser.
Kl. 15:00 Premieutdeling og loddtrekking.
Kl. 15:30 Slutt.
Kl. 08.00

Ͳ

INGEN INNKJØRING ELLER
PARKERING VED KIRKEN

Ͳ
Ͳ

Kl. 08.00
Kl. 10.00

Flaggheising Haneborg skole
Haneborg skole samles.
FAU ønsker velkommen og Tale for dagen v/7. klasse elever.
Kl. 10.15 Oppstilling tog. Korpset spiller og vi synger «Ja vi elsker».
Kl. 10.20 Barnetoget på Haneborg går ”Auten-runden” sammen med korpset.
Kl. 10.40	Påstiging busser for avgang til Aurskog Kirke og frivillig Gudstjeneste.
	Foreldre/foresatte har selv ansvar for egne barn hvis man ikke
skal delta i kirken.
Kl. 11.00 Gudstjeneste.
Elevene sitter klassevis sammen med foreldrekontaktene.
Kl. 12.00	Barnetoget går til sykehjemmet og synger, videre går toget mot
Aurskoghallen.
Kl. 12.45 Haneborg elever går ut av toget ved Hallen.
	Påstiging direkte på busser for avgang tilbake til skolen ved
Finstadhagen.
Kl. 13.00 Arrangementet starter på Haneborg Skole.
Aktiviteter ute og cafe-salg i gymsalen.
Kl. 14.00 Fotballkampen mellom foreldrene og elevene i 7. klasse.
Kl. 15.00 Arrangementet slutter på Haneborg Skole.
FAU ved Haneborg skole ønsker alle en riktig fin 17. mai feiring!
Kl. 08.00

SETSKOG:

SØNDRE HØLAND:

HANEBORG:

BJØRKELANGEN:

Ca kl. 11.15 Bjørkelangen skolekorps spiller ved Sykehjemmet
Ca kl. 11.30 Gratis is og drikke til barna
Kiosken åpner.Lotteri til inntekt for FAU (elevene)
Leker og aktiviteter settes i gang
Ca kl. 11.45 Velkomst ved leder for 17. mai komiteen
Underholdning fra scenen:
1. Nasjonalsang fra skolekorpset, elever fra 5. og 6. klasse er forsangere.
2. Elever fra 5. og 6. klasse synger.
3. Tale for dagen – Yonatan Haile og Henrik E. Eriksen,
7. klasse ved Bjørkelangen skole.
4. Drillpikene underholder/medaljeutdeling.
5. Sang av Mathilde Malmin og Karoline Kvam.
6. Trubadur Anders Brunes
Ca kl. 12.30 Aktivitetene fortsetter
Kl. 14.00 Takk for i dag
Kl. 17.00 	Russetoget starter fra Nettbuss, ender på videregående skolen via Bjørkelangen
sentrum. Det vil bli tale fra russepresidenten ved ankomst til bvs

Flaggheising på Bjørkelangen videregående skole ved speiderne
Fanfare og Nasjonalsangen ved Bjørkelangen skolekorps
Kl. 09.45 Familiegudstjeneste i Bjørkelangen kirke
Kl. 10.45	Barnetoget går fra kirken. Haldenveien – Stasjonsveien –
Miljøgata – Rådhuset – Haldenveien – foran sykehjemmet –
Bjørkelangen videregående skole.Veier i Bjørkelangen sentrum
vil i perioder bli sperret i forbindelse med barnetoget

Offisiell flaggheising på Bråte skole og bygdetunet.
Bråte skolekorps spiller, og speiderne og 7. klasse med foresatte deltar. 		
Alle er velkomne.
Kl. 08.30 	Kransnedleggelse Søndre Høland gamle kirkegård.
Korps, kor og speider deltar. Tale
Kl. 09.15 Barnetoget går fra Bråte skole og til kirken.
Kl. 09.45 	Familiegudstjeneste i S. Høland kirke v/sogneprest Gunnar Øvstegård.
Kl. 10.45 	Barnetoget går fra kirken til Hemnes sykehjem, sang ved
Søndre Høland Bl.kor. Barnetoget fortsetter til Bygdetunet.
Kl. 11.30 	Ved ankomst Bygdetunet ønsker leder for 17. mai-komiteen
velkommen. Bråte skolekorps, koret og speideren deltar.
Tale for dagen ved Mathilde Andersen fra 7. klasse
Kl. 12.00 Servering av pølser og brus til barna og kaffe til de voksne.
Salg av lynlodd.
Kl. 14.00 Avslutning med fotballkamp mellom 7. klasse og foreldre.

LØKEN:

Kl. 08.00 Flaggheising på Løken skole
Kl. 10.00 Fremmøte for alle på Løken skole
Kl. 10.20 Velkommen og info om dagen. Tale ved elevrådsleder. 1.-3. klasse synger.
Kl. 10.50 Barnetoget går fra skolen til Løken kirke
Kl. 11.15 Familiegudstjeneste
Kl. 12.00 Appeller og kransenedleggelse ved de falnes graver ved kirka
Kl. 12.15 Barnetoget går fra kirka
	• Hagaveien – Løken barnehage – Smieveien – Jegerveien –
Bueskyttergangen – Sandemveien – Hemnesveien – Fetveien –
Oberst Kruses bauta
• Ved Oberst Kruses bauta: tale ved Øyvind Henningsen
• Nedleggelse av krans
	• Barnetoget går deretter videre til Høland stadion hvor arrangementet
fortsetter med leker, salg av mat, loddsalg mm
• Alle er velkommen til å delta
Kl. 13.30 Leker for barna ved stadion
Kl. 15.30 Arrangementet er slutt
Ta med bord og stoler til Høland stadion uansett vær.
Parkeringsplassen ved kirka blir stengt. Kun åpent for handikaptransport.
Det vil bli korte perioder med veisperringer i forbindelse med barnetoget
i Løken sentrum.
Alle er hjertelig velkommen til å feire nasjonaldagen!

Arrangører: De lokale 17. mai-komiteene.

