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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
hellige troskaps bånd
om folk og drott!

Høyt sverger Norges mann
hver i sitt kall, sin stand,
troskap sin drott.
Trofast i liv og død,
tapper i krig og nød,
alltid vårt Norge lød
Gud og sin drott.

N. Fogtmann
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HILSEN FRA
ORDFØREREN

17. MAIKOMITEEN
2019-2023

Tenk at nå er dagen her som jeg har lengtet
etter.
Jeg skal gå i toget, og jeg er så glad.
Du kan tro jeg skal nok synge ut av alle
krefter, svinge flagget mitt og rope høyt
hurra!
Sjelden har disse strofene passet bedre
enn i år. For endelig kan vi feire Norges
nasjonaldag sammen igjen etter to år med
pandemi. Endelig kan vi gå i 17. mai-tog
med venner, møtes til feiring på skolene og i
nabolag - og spise så mange is vi vil.
Samtidig feirer vi våren og at vi går mildere
tider i møte. Sjelden er Stavanger finere
enn når gater og veier i sentrum og i
kommunedelene fylles med smil, jubel og
feststemning, uansett vær og vind.
Selv om 17. mai først og fremst er en festdag,
er det også en god anledning til å tenke
over hvor heldige vi er som bor i et land
der vi kan si, mene og tro hva vi vil. Når vi
feirer nasjonaldagen, feirer vi også åpenhet,
toleranse og solidaritet.
Stavanger har lange tradisjoner som
internasjonal by, med innbyggere som har
bakgrunn fra nesten alle land i verden. Derfor
har det internasjonale en helt naturlig plass
i feiringen vår. Alle skal føle seg velkomne
og være den de er – med sin nasjonaldrakt
og med sitt flagg som symbol på samhold og
stolthet.
Mange legger ned en stor frivillig innsats
i forbindelse med 17. mai. Jeg har lyst til
å takke korps, lag, organisasjoner og alle
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som bidrar til gjennomføringen av 17. maiarrangementene.
Hipp hurra og gratulerer med dagen!

Dagny Sunnanå Hausken
Fungerende ordfører

Fra venstre:
Kolbein Haakon Lunde, Hard Olav Bastiansen, Ann Sesilie Tekfeldt, Bjarne Kvadsheim, Mari Hult, Gulale
Samiei og Fredrik Christensen
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EIDSVOLL 1814

STAVANGERSANGEN

Fedrelandssangen

Ryggjafylkets fjell og dype fjord

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 grætt,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett!

Ryggjafylkets fjell og dype fjord, Jadarlandets brede, brune jord,
Nordhavets salte vande :/:høye bølger skummende mot strande, :/:
denne skjønne rad, ringer kransen om vår gamle stad.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Haakon verget
medens Øyvind kvad.
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt i mot.

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.

Ute mellom sorte, ville skjær, krysser fiskebåters travle hær.
Rundt på havet pranger :/: Norges flagg på skuter fra Stavanger :/:
Mark og fjell og fjord, dekker i hvert hjem velsignet bord.

Under Hafrsfjordslagets våpenbrak demret Norges store samlingsdag.
Gjennom Domens ganger tonet våre fedres fromme sanger :/:
Ut fra Rogaland stevnet vikingferd mot fjerne strand.

Syng da ut i tusenstemmig kvad ønsket for den kjære, gamle stad:
“Fremtids hell og heder :/: løfte høyt ditt navn blant Norges steder :/:
Strål i lyst og dyst, som en perle på vårt Norges bryst!”

Bjørnstjerne Bjørnson

Foto: Rune Tollefsen
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GRUNNLOVSSANGEN

HURRAPRISEN 2022

Det går et festtog gjennom landet

17.mai-komiteen har etablert Hurraprisen. Det er en årlig pris til en enkeltperson, lag eller
forening som i løpet av en lengre periode har utvist frivillig samfunnsinnsats. Gjennom
aktivt engasjement og praktisk handling til beste for fellesskapet. Det blir vektlagt om den
frivillige innsatsen har barn og ungdom som målgruppe. Prisbeløpet er på kr. 15.000.-

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

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

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

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 opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.

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

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

Tekst: Grethe Myhre Skottene
Musikk: Carl-Andreas Næss

Hurraprisen 2022 tildeles Follies Barne og Ungdomsteater

Follies Barne og Ungdomsteater er et gratis
kulturtilbud som drives på Metropolis i
Stavanger. Her møtes 40 barn og unge
mellom 10 - 20 år hele året. Disse får være
med på alt fra planlegging til gjennomføring
av hele produksjoner av en forestilling. I
tillegg drives også Follies Sommercamp

8

som er en fritids og læringscamp som går
over sommeren og har tidligere gitt plass
til 160 barn og unge. «Alle Som Vil Kan» er
en åpen møteplass med en stor variasjon av
aktiviteter hver onsdag for de mellom 14-20
år.
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PROGRAM
17. mai i Stavanger kommune

kl. 08.00
Eiganes gravlund

Kransenedlegging ved minnestøttene over
norske, britiske og sovjetiske falne, samt ved
minnesmerke over norske jøder som døde
i konsentrasjonsleire. Tale ved fungerende
ordfører Dagny S. Hausken sokneprest
Øivind Holtedahl og Revd Canon Joanna
Udal, Senior Chaplain Anglican Chaplaincy
in Norway Stavanger musikkorps av 1919 v/
dirigent Guro A. Haugli. Representanter fra
17. mai komiteen

Hetland gravlund

Kransenedlegging ved minnestøtten over de
falne fra torpedojageren Ægir.
Tale ved prost Tor Magne Nesvik
Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre
Musikk v/ IMI Brass og hilsen fra
representant fra 17. mai komiteen

Frihetsmonumentet i Mosvanns–
parken
Kransenedlegging og tale ved
kommandørkaptein Jarle Heggelund
Jernbanens musikkorps v/ dirigent Torbjørn
Dahl
Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre
Representanter fra 17. mai komiteen

Lagård gravlund, Waisenhus minnesmerke og fotballstatuen
Eidsvollsmennene Peder Valentin Rosenkilde
og Jens Erichstrup’s graver, minnestøtten
over falne Waisenhusgutter og fotballstatuen
på Eiganes bekranses av representanter fra
17. mai komiteen 16. mai.

kl. 09.00
Flaggheising i Kleivatrappene

Flaggheis og appell v/ Maja Lena Nordin,
Uburhedleren KFUK-KFUM-speidere
Musikk v/ IMI Brass.
17. mai komiteen og fungerende ordfører
Dagny S. Hausken.
Etter flaggheisingen vil IMI Brass spille på
Hedens plass i Gamle Stavanger.
17. mai komiteen henstiller byens
befolkning til å møte frem ved
flaggheisingen.
Det henstilles til offentlige og private å
heise flagget samtidig.
Røde Kors stiller med førstehjelpsstasjon i øvre del av torget. Denne er
bemannet mellom kl. 09.00-18.00

MUSIKK I BYDELENE
OM MORGENEN
• Auglend og Tjensvoll skolekorps
v/ dirigent Kristin B. Kleppa
• Buøy skolekorps
v/ dirigent Arne Kolstad
• Eiganes skolekorps
v/ dirigent Per Illguth
• Hafrsfjord skolekorps
v/ dirigent Marita Schouw
• Jåtten skolekorps
v/ dirigent Clive Zwanswiniski
• Kampen skolekorps
v/ dirigent Jack Royle
• Kvaleberg skolekorps
v/ dirigent Karoline Valle Haug
• Kvernevik skolekorps
v/ dirigent Mani Aminzadeh
• Madlamark skolekorps
v/ dirigent Torbjørn Dahl
• Nylund skolekorps
v/ dirigent Erlend Bratlie
• Roaldsøy skolekorps
v/ dirigent Nigel Fielding
• Skeie skolekorps
v/ dirigent Lise Marte Hagen
• Storhaug skolekorps
v/ dirigent Nikita Alexeev
• Sunde skolekorps
v/ dirigent Marcel Totolici
• Tasta skolekorps
v/ dirigent Morten Øvrebekk
• Vardenes skolekorps
v/ dirigent Espen Westbye
• Vassøy skolekorps
v/ dirigent Sol Solholm
• Vaulen skolekorps
v/ dirigent Kristin Tønnessen
• Våland skolekorps
v/ dirigent Cecilia Lind

10

BARNETOGET
Fungerende ordfører Dagny Sunnanå
Hausken hilser barnetoget kl. 09.55 fra
Haakon VII’s gate.

kl. 10.00
Barnetoget går østre bydel etter følgende rute:
Olav V’s gate – Jernbaneveien –Kongsgaten
– Lagårdsveien – Kirkegårdsveien –
Paradissvingen – Lyder Sagens gate
– Avaldsnesgata – Nedstrandsgata –
Normannsgata og videre gjennom Pedersgata
til St. Petri kirken.

kl. 11.30
Stavanger universitetssjukehus
Varighet: 11.30 - ca. 12.10
Sted: Resepsjonsområde hovedinngang
Innmarsj v/ Stavanger Janitsjar.
Velkommen v/ Anne Beth Gilja Johansen,
sykehusprest.
Stavanger Janitsjar v/ dirigent Kristin
Tønnesen spiller to stykker.
Tale for dagen ved Eirik Faret Sakariassen,
leder av utvalg for oppvekst og utdanning
Korpset spiller til Fedrelandssalmen.
(Allsang)
Stavanger Studentsangforening v/ dirigent
Amalie Helen Grani synger 4 sanger.
Avslutning med Nasjonalsangen: «Ja vi
elsker dette landet.» (Allsang) Stavanger
Studentsangforening leder allsangen.
Utmarsj v/ Stavanger Janitsjar
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BARNETOGET 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

12

Politiet
Brannbilen
Flaggborgen v/ speiderne
Stavanger Janitsjar
17. mai komiteen
Utvalg for oppvekst og utdanning
British International School of Stavanger
Jernbanens musikkorps
100 års jubilant St. Olav videregående skole
Stavanger katedralskole
110 års jubilant Våland skolekorps
Våland skole
110 års jubilant Storhaug skolekorps
Storhaug skole
95 års jubilant Nylund skolekorps
Nylund skole
St. Svithun ungdomsskole
Steinerskolen
International School of Stavanger m/ korps
Byfjord skole
70 års jubilant Tasta skolekorps
Tasta skole
Tastaveden skole
Tastarustå skole
Vardenes skole
Vardenes skole skolekorps
Teinå skole
70 års jubilant Kvaleberg skolekorps
Kvaleberg skole
Kristianslyst skole
Auglend skole
Auglend og Tjensvoll skolekorps
Tjensvoll skole
Ullandhaug skole
KF skolen
Madlamark skolekorps
Madlamark skole
Gosen skole
Hafrsfjord skolekorps
Hafrsfjord skole
Madlavoll skole
Revheim skole
Stavanger musikkorps av 1919
St. Svithun videregående skole
Stavanger Kristne grunnskole
Eiganes skolekorps
Eiganes skole
Lassa skole

49.
50.
51.
52.
53.

Kannik skole
Kampen skolekorps
Kampen skole
Buøy skole
Buøy skoles musikkorps og Roaldsøy skoles
musikkorps
54. Roaldsøy skole
55. Johannes læringssenter
56. Wang Ung
Diplom for beste innslag.
Politiet henstiller til bileiere å unngå kjøring i sentrum
og i togrutene. Parkering i togrutene er forbudt.

kl. 11.30
Gudstjeneste i St. Petri
v/ sokneprest Øyvind Holtedal og prost Tor
Magne Nesvik
Tante Emmas hus for seniorer,
Kongsgt. 43
Ønsker velkommen til lunsj fra kl. 11.3013.30. Tale for dagen og hilsen fra 17. mai
komiteen v/ fungerende ordfører Dagny
Sunnanå Hausken
Sang og musikk ved Dag Øverland og
Wenche Haugland. Diktlesning ved Aida
Hillstad
Allsang
Salg av billetter i Tante Emmas Hus, pris kr.
200.- inkl. lunsj

kl. 12.45
Tog fra Domkirkeplassen, Haakon VII’s gt.,
Lars Hertervigsgt., Øvre Strandgt, gjennom
gamle Stavanger til konserthuset
Toget blir anført av Stavanger Brass, BUL og
17. mai komiteen
Små og store inviteres til å delta i toget til
konserthuset.
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STAVANGER STORBAND
Spiller på Torget kl. 14.00–15.30

KONSERTER PÅ
ALDERS- OG SYKEHJEM
Alders hvile:

Haugåstunet sykehjem

Stavanger musikkorps 1919 v/dirigent
Guro A. Haugli

Stavanger Janitsjar v/ dirigent Kristin
Tønnesen

Stavanger Sparekasse

Rosendal sykehjem

sykehjem

Stavanger Janitsjar v/ dirigent Kristin
Tønnessen

Stavanger musikkorps 1919 v/dirigent
Guro A. Haugli

St. Johannes sykehjem
Stavanger studentsangforening

Ramsviktunet sykehjem
Stavanger studentsangforening

Bergåstjern sykehjem
Jernbanens musikkorps v/ dirigent
Torbjørn Dahl

Blidensol sykehjem
Jernbanens musikkorps v/ dirigent
Torbjørn Dahl
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Foto: Karen Veland

Tegning: Hanne, Emma, Synne - 6. trinn Madlavoll skole

Ved Jernbaneveien og utenfor hotel Atlantic er
det satt opp benker for de eldre.
16

17. mai-komiteen ber vennligst om at man
ikke tar barna ut av toget før det oppløses.

Politiet anmoder bilister om å unngå
kjøring i sentrum og i togrutene.

Det er dessuten ikke tillatt å parkere
i togrutegatene.
17

kl. 13.00 - 15.00
FOLKEFEST I UTEAMFIET
FORAN KONSERTHUSET
Det blir et stort og variert festprogram med
kulturinnslag fra scene og salg av mat fra
flere av Stavangers nasjonale og internasjonale foreninger.

Årets hovedtaler er Klaus Mohn,
rektor v/ Universitetet i Stavanger
17. mai komiteen vil hvert år utnevne en
«Årets artist» som skal opptre under
familiefesten i Bjergsted.

Årets artist er Hanne Sørvåg.

kl. 15.00
BYPAVILJONGEN ble åpnet 17. mai
1922.
17. mai komiteen markerer 100 års jubileet
med tale v/ Bjarne Kvadsheim fra 17. maikomiteen og musikk v/ Stavanger kommunes
korps.

kl. 13.15
RUSSETOGET
Rute:
Holbergsgate – Eiganesveien – Arne
Rettedals gate – Haakon VII’s gate, toget
oppløses i Olav V’s gate (foran Atlantic hotel)

kl. 16.00
FOLKETOGET
Avgang kl. 16.00 og går vestre bydel etter
følgende rute:
Olav Vs gate – Kannikgata – Løkkeveien –
Eiganesveien – Wesselsgaten – Stokkaveien,
Seehusensgate – Christen Tranes gate –
avsluttes i Bjergsted
Foto: Mona Nordøy

Hjertelig velkommen!
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Liste over folketoget annonseres på
kommunens nettside, i Stavanger Aftenblad
og Rogalands Avis

kl. 18.30
FRELSESARMEEN
Kongsgt. 50, Stavanger.
Kl 18.30: Høytidsgudstjeneste for alle
generasjoner
Hornorkesteret og andre musikalske gjester,
barn og vaksne, er med om gudstjenesten.
Alle er hjertelig velkommen

kl. 19.00
BONDEUNGDOMSLAGET
Det er med stor glede vi i år innbyr til
tradisjonell 17 maifest i Siddisstova.
Vibå speler til dans og vi syng
nasjonalsongar.
Menyen er som vanlig rømmegraut med
spekemat og iskake til dessert.
Viss vi er heldige, blir det ei lita
underholdningsøkt også.
Festen starta kl. 19.00 og kostar kr. 200.Vi tek kontantar og vipps.

KAIA KLOVNING FOLGERØ
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17TH OF MAY
CELEBRATION
IN STAVANGER
How you can take part in celebrating our National Day

May 17 (Syttende mai) is Norway´s National
Day. On May 17, 1814, Norway´s constitution
was signed in Eidsvoll and each year this
anniversary gives us all a chance to celebrate
that we live in a free and democratic country.
Everyone is welcome to participate in the
celebration of syttende mai. It is a day of fun,
community, flags and parades. This is also a
day to celebrate Norway´s cultural diversity
and we are glad that we can celebrate
together with many other nations. There
are people representing over 170 different
nationalities in Stavanger.
We hope that this information will make it
easier for those of you from other cultures to
participate and experience this great day for
our country.
HELPFUL INFORMATION:
Dress code: On syttende mai we wear our
nicest clothes. Many Norwegians wear the
national costume called bunad. It is common
to pin ribbons of red, white and blue on your
left breast, the colors of the Norwegian flag.
Check the weather report and be prepared
to bring along a raincoat, warm jacket or
umbrella. The parades always go, rain or
shine.
Flag: Get ahold of a small Norwegian
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flag that you can keep with you during the
day. We Norwegians wave the flag and say
HURRA!
Key phrase:”Gratulerer med dagen” means
literally ”Congratulations with the day!”
Respond with ”Gratulerer med dagen”. We
can greet those we meet with these words
and a smile, even if we do not know them.
Public holiday: All shops and government
offices are closed on May 17.
Many restaurants and bars will be open in
the city.
Driving: Try not to use your car in the
center of town because many streets will be
closed because of the parades. Take the bus
or walk. Plan in advance. This day everybody
is outside.
Watching the parades: Find a place
along the parade route. See the maps in the
booklet. You can greet the passing people in
the parade by shouting HURRA or HIP HIP
HURRA and waving the flag.
Russ: The city will be full of youth wearing
red and blue costumes. These are russ,
students in their final year of high school who
have been up all night celebrating.

Foto: Kjell Halvorsen

The main program
10:00
		
		
		
		
		

Barnetoget, the main Children´s
Parade starts from the Radisson
Blu Atlantic Hotel
Children´s Parades in several of
Stavanger´s neighborhoods (see
booklet)

After the parades: celebrations in many
neighborhood schools with food, games,
speeches and music
11:30
12:45
		
		
		

Church service at St. Petri
Borgertoget (Citizens´ Parade)
from the Cathedral to the Concert
Hall. Everyone is welcome to 		
march.

13:00
		
		
13.15
		
		
16:00
		
		
		
		
		

Celebration outside Stavanger
Concert Hall with food, 		
entertainment and speeches
The russ have their own parade
from Stavanger Stadium along
Eiganesveien to town centre.
Folketoget (People´s Parade) starts
from the Radisson Blu Atlantic
Hotel.
Folketoget is the last community
event. Normally it is finished by
18.00
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BYDELENE
Austre Åmøy
10.30 Flaggheising, korpset spiller
Toget går fra Grendahuset til 		
Meling, ned til rundkjøringen og 		
tilbake til Grendahuset
11.00 Velkommen og tale for dagen v/ 		
Rune Askeland
Allsang, salg og diverse leker
12.00 Felles leker og loddtrekning
14.00 Slutt for dagen

Auglend skole
Vi inviterer små og store til
nasjonaldagsfeiring i skolegården på Auglend
skole
08-09.00 Korpset spiller i bydelen
10.00
Barnetog i henhold til 17. mai 		
program for Stavanger
12.00
Folkefest på Auglend skole
Tale for dagen ved representanter fra
elevrådet
Nasjonalsangen v/ Auglend og Tjensvoll
skolekorps
Barnetog m/ Auglend skolekorps på området
Korsang, leker og konkurranser med premier
til alle ved FAU
Salg av is, brus, pølser, kaker, kaffe,
sukkerspinn og popcorn
Avsluttes kl. 14.00
Arr: Auglend og Tjensvoll skolekorps og FAU
v/ Auglend skole
Dersom dårlig vær flyttes arrangementet inn
i gymsalen.
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Buøy skole
Korpset spiller ved flaggheising på Buøy
skole kl. 08.00
Etter barnetoget i byen er det arrangement
på banen (HOMPEN)
Åpent ca. kl. 12.30 – 14.00
Salg av pølser, brus, is, kaffe, kaker, popcorn.
Leker for barn og voksne og utlodning med
fine premier.
Velkommen.
Arr. Buøy skoles musikkorps

BISS - British International
School of Stavanger
BISS FAU invites all students and parents to
celebrate Norway Day at a social event in the
school playground, after the parade.

Byfjord skole
Etter barnetoget ønsker vi velkommen til 17.
mai feiring på Byfjord skole.
Elever fra 7 klasse vil holde tale. Tasta
skolekorps kommer. Det blir leker og lotteri.
I kafeen blir det salg av pølser, is, brus, kaker
og kaffe.
Arrangementet varer i drøyt 2 timer, og
forventes avsluttet kl. 13.30.

Eiganes skole
Etter barnetoget ønsker vi alle velkommen
til tradisjonell 17. mai-feiring ved Eiganes
skole. Her vil Eiganes skolekorps spille og vi
arrangerer leker og konkurranser for barn i
alle aldre! Det blir tradisjonell 17.mai kiosk,
med salg av blant annet pølser, kaker og is.
Vi foretrekker Vipps som betalingsmiddel.
Hjertelig velkommen til feiring på vår flotte
skole!

Finnøy
08.00 Flaggheising Judaberg
09.00 Bilkortesje med start frå Judaberg
sentrum
10.50 Kransenedlegging ved minnesmerket
etter Eidsvollmannen Asgaut 		
Regelstad – utanfor Hesby kyrkje
11.00 Familiegudsteneste i Hesby kyrkje
11.45 Opning av sal av mat i 		
Fleirbrukshallen
12.30 Folketoget startar. Møt opp ved 		
Hallen kl. 12.15
Stopp ved Finnøy pleie- og 		
omsorgssenter
13.15 Toget kjem til hallen – sal av mat
13.45 Program i hallen
Underhaldning ved 7. trinn
Tale for dagen – ved stortingsrepresentant
Mímir Kristjánsson
14.15
15.40
15.45
16.00

Aktivitetar for store og små rundt
hallen og ved skulen/sal av mat
Premieutdeling på kunstgrasbanen
Kjekk stafett på kunstgrasbanen
Vel heim!

Me håpar at flest mogleg har høve til å betale
med vipps i hallen - vippsnummer #510822
Rekkjefølge i toget:
Flaggborg
Fana til Finnøy sentralskule
Finnøy musikkorps
7. trinn
Finnøy sentralskule 1. – 6. trinn
Utsyn barnehage
Hagatoppen barnehage (inkl. Hesby)
Friviljuge lag og organisasjonar
Togruta:
Fleirbrukshallen – Hagatoppen –
«bankbygget» - Finnøy pleie- og
omsorgssenter – Fleirbrukshallen
Vel møtt til å feire nasjonaldagen – på ekte
vis! – på Finnøy saman med oss!
Venleg helsing frå 7. trinn ved Finnøy
sentralskule

Gausel skole
09:45: Barnetoget stiller opp ved Hinna 		
Stadion (Kunstgressbane)
10:00: Barnetoget starter
Etter barnetoget blir det 17-mai feiring på
Gausel Skole kl. 12:00 -14:00
12:00: Jåtten Skolekorps spiller
Velkommen ved leder av 17.mai komitéen/
FAU-leder
Tale for dagen ved 2 elever fra 7.trinn
Vandrepokal deles ut av inspektør Bruse til
«beste klasse i toget»
Når det skal tales og underholdes ber vi om
at folk viser hensyn.
12:30: Leker for barna, Tombola og
premiebord.
Kiosk og Kafè er åpen fra kl 12:30 – 14:00;
salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker.

Godeset skole
09:45 Barnetoget stiller opp ved Hinna 		
Stadion
10:00 Barnetoget starter
12:00 17 mai fest på Godeset skole
12:00 Velkommen ved FAU
Jåtten skolekorps spiller
17. mai tale ved elev fra 7. trinn
7. trinn synger
Leker og aktiviteter ute
Lotteri med fine gevinster
Salg av kaffe, kaker, pølser, is, brus og saft
14:00 Slutt

Hafrsfjord skole
Dagen starter med at korpset spiller i bydelen.
Etter at Hafrsfjord skole er ferdig i barnetoget
ønskes alle velkommen til en hyggelig feiring i
skolegården.
Offisiell åpning ved hovedinngangen
Musikk fra Hafrsfjord skolekorps
Tale for dagen av elevrådet ved 7 trinn
Kafeteria med salg av pølser, is, brus, kaffe og
kaker
Leker og konkurranser med premier
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Hundvåg skole

Kvernevik skole

KF skolen

Rennesøy skole

Barnetoget går som vanlig fra rundkjøring på
Skeie kl 10.00 med vanlig rute ned til krossen
og opp forbi gamlehjemmet.
Etter toget blir det 17.mai fest på Hundvåg
skole med tale for dagen, korpsmusikk,
underholdning, leker og ikke minst salg av
pølser, is og kaker.
Det er også mulighet for betaling med Vipps.
Arrangementet starter når toget er ferdig og
varer til kl. 13.00. Vel møtt!

07.00 God morgen! Kvernevik skolekorps
vekker bydelen
08.00 Flaggheising ved Kvernevik skole.
Kvernevik skolekorps deltar
08.30 Brannbilen ankommer og stiller først i
toget.
Kioskene åpner
09.00 Avmarsj for årets tog:
Kvernevik skole, Heiloveien, Traneveien,
Svaneveien, Terneveien, Traneveien,
Heiloveien
Toget oppløses på skolen.
09.45 Tilbake på Kvernevik skole:
Velkomsthilsen, tale for dagen v/ 10. klasse
elev fra Smiodden skole. Vi synger “ja vi
elsker dette landet”. Første og siste vers.
Kvernevik skolekorps og Kvernevik Janitsjar
av 2010 spiller.
10.15 Aktiviteter på kunstgressbanen og i
skolegården
Underholdning på scenen:
11.00 Idrettslekene 17. MAI 2022 på den
lille kunstgressbanen starter
11.00 Stafetter 4.-6. Klasse
11.15 Tautrekking 7. klasse

10.00 Barnetog i sentrum
12.30 Tale v/ elevrådsleder Johanne Hovda
Fedrelandssalmen allsang
Innslag fra småskolen
Nasjonalsangen allsang
Leker og kiosksalg
Ca. 14.30 slutt

09:30 Barnetoget starter fra Rennesøy skole
11:15 Gudstjeneste Vikevåg bedehus
11:30 Sørbø Grendahus åpner salget av
lapskaus, pølser, kaker, is og brus
m.m.
12:00 Lekene starter
13:00 Gå kursen!
13:30 Rennesøy Musikkorps (gamlakorpset)
spiller
14:00 Tale for dagen v/ Lotte Mjelde 		
Knutsen
15:00 Premieutdeling i storsalen

Jåtten skole
Etter barnetoget arrangerer FAU 17. mai i
skolegården
Tale for dagen ved elever fra Jåtten skole
Jåtten juniorskolekorps spiller
Leker for barn i alle aldre
Salg av is, brus, kaker og kaffe
Lotteri med fine premier
Slutt ca. kl. 12.30
Alle er hjertelig velkomne

Kampen skole
Arrangementet starter etter barnetoget, ca. kl.
12.00 og varer til kl. 14.00
Kampen skolekorps spiller
Taler for dagen
Kiosksalg og leker.
Arr: FAU Kampen skole

Annonsering av vinnere på scenen
umiddelbart etter at tautrekkingen er ferdig

Kvaleberg skole
07:30 Kvaleberg skolekorps spiller i gatene
08:00 Flaggheising i skolegården
09:45 Elevene møter i Stavanger sentrum
og stiller opp klasseavis for å gå i barnetoget.
Junior og hovedkorps kjøres med buss fra
skolen til Linjegodsterminalen og marsjerer
inn til sentrum.
Etter barnetoget blir det arrangement i
skolegården med:
Leker for store og små.
Salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker.
Tombola
Tale for dagen og musikk ved skolekorpset.
Arrangementet vil vare fram til ca. kl.14:00.
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Madlamark skole
Arrangement v/ Madlamark Kirke
12.00 Åpning m/ tale for dagen
12.10 Salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker
Potetløp, stylter, sekkeløp, pilkasting
og ringspill
13.00 Tautrekkingskonkurranse
mellom 7. kl.
14.00 Slutt

Norlights Montessoriskole
Feiring av 17. mai med grilling i skolegården
Diverse kjekke aktiviteter for barna, salg av
kaffe, kake, is og saft.

Nylund skole
Velkommen til 17.mai feiring på Nylund
skole. Arrangementet starter rett etter at
barnetoget er avsluttet. Her blir det ulike
leker for store og små med blant annet
trillebårkjøring, sekkeløp og potetløp. Vi har
salg av pølser, brus, kaffe, kaker, popcorn og
is. Det er mulighet til å sitte inne i kafeteriaen
eller ute i skolegården. Skolekorpset holder
konsert. Arrangører er 6.klassene og Nylund
skolekorps.

Ombo
08.00
10:00
10:45
11:15
12:00

Flaggheising
Toget går fra Eidssund ferjekai
Tale for dagen v/ Hans Eyvind Næss
Matsalget starter
Konkurranser og leiker for barn og
voksne
14.30 Premieutdeling
Alle er hjertelig velkomne!

Ungene oppfordres til å komme med
blomster 16. Mai mellom kl. 17.00-18.00
Hjertelig velkommen til feiring av
nasjonaldagen!

Roaldsøy skole
Korpset spiller ved flaggheising ved skolen
kl.8:00, og marsjerer på Roaldsøy og til
rundkjøringen på Ormøy etter flaggheising.
Korpset og elevene går i barnetoget i byen,
for så å ta 17.mai-feiringen på skolen.
Arrangementet på skolen starter ca kl.12:30.
Korpset spiller Ja vi elsker i skolegården,
før det blir konsert med korps i klasse og
hovedkorps ca klokken 12.30.
Tale av elevrådsleder.
Salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker.
Leker for små og store barn.
Slutt kl.14.00

Skeie skole
Skeie skolekorps i samarbeid med 6. trinn
på Skeie skole og 8. trinn på Lunde skole
inviterer til 17. mai fest i skolegården på
Skeie skole når toget er ferdig. Det blir taler,
underholdning av elever, leker, loddsalg,
kafé med salg av kaffe, brus, is, pølser, kaker,
slush mm. Du kan betale med småmynt eller
Vipps. Korpset spiller også.
Arrangementet starter når toget er ferdig og
varer til kl. 13.00.
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Stavanger Kristne Grunnskole

Storhaug skole

Tjensvoll skole

11.30-15.00 Åpen kafè med kaffe, kaker,
pølser, brus og is til fornuftige priser for
familien. Overskudd av inntekt tilfaller
10.-klasse-skoletur.
Betaling skjer med kontanter, kortterminal
eller VIPPS. Ta gjerne med småpenger.
Programmet starter når elevene er ankommet
skolen etter barnetoget og vil være påvirket
av skolens plassering i toget og hvilken løype
som går dette året.
Programmet inneholder elev-tale, sang,
lynlodd, basar og følges opp med leker for
barna. Klassiske sekkeløp, ballkast, pilkast,
potetløp, tautrekk og mere.
Hoppeslått for de yngste!!! Popcorn og
sukkerspinn!!!!
Bungee-run for de som tåler mer fart og
spenning!!! - Gjøre deg klar!!!!!!
Ta med familie, slekt og venner
Velkommen
Arr: FAU

Etter barnetoget, som i år går fra Sentrum til
Storhaug, blir det fest og moro i skolegården.
Det blir tradisjonelle 17. mai-leker med
premier (gratis å delta).
Det blir salg av pølser, pommes frites,
sukkerspinn, kaker, is, kaffe og brus
Arrangementet varer fra kl. 11.00 - 14.00
Storhaug skolekorps spiller nasjonalsangen.
Elev fra 7. trinn holder årets 17. mai-tale.
I matbodene kan det betales med Vipps og
kontanter.
Arrangør er FAU og Storhaug skolekorps

Velkommen til 17.mai på Tjensvoll
12.00 Folkefest på Tjensvoll skole
Velkommen ved FAU
Tale for dagen ved representanter fra
elevrådet.
Sang ved 6. trinn, leker med premier til alle
Salg av mat og drikke: Brus, kaffe, kaker, is,
pølser mm.
Betaling med :Vipps, bankterminal og
kontant:)
14.00 Programmet avsluttes
Ta gjerne med egen stol
Arrangør: 6.trinn ved Tjensvoll skole og FAU
Tjensvoll skole

Steinerskolen
Det blir tradisjonell feiring på Steinerskolen
rett etter barnetoget. Serveringen er et
spleiselag, og alle som kommer tar med
seg mat tilsvarende de som møter opp pr.
familie.
Felles samling med sanger, tale og salg av is,
pølser, brus og kaffe.
Kakelotteri og leker for barna i skolegården.

Sunde skole
10.00
11.00
12.00
12.05

Tog starter ved Revheim Skole
Kiosker og issalg åpner rett etter toget  
FAU ønsker velkommen
Tale av Madelen og Benjamin fra 7.
trinn
12:15 Sunde Skolekorps spiller konsert
12.30 Leker i skolegården
14:00 Arrangement avsluttes

Tasta skole
Velkommen til 17. mai-feiring på Tasta skole
med korpsmusikk, sceneshow og gratis
aktiviteter for barna. Det blir salg av pølser,
is, kake og kaffe.
10.00 		
Barnetoget, avgang sentrum
12.30-14.30 17.mai-feiring på Tasta skole

Teinå skole
Sjernarøy oppvekstsenter
Flaggheising kl. 08.00
Ekstrabåt frå Hidle kl. 10.00 og retur kl.
15.00
Torget startar kl. 10.30 på grendahuset og
avsluttes på skulen
Tale for dagen v/ Sissel Knutsen Hegdal
Aktiviteter for store og små på skulen
Salg av mat, drikke, is og kake
Slutt kl. 15.00
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Fra kl. 12.00 – 14.30
Ca. 13.00 Tale/sang av 6. Kl. og FAU
Leker, aktiviteter og loddsalg med flotte
premier
Salg av brus, is, pølser, hamburger, gele,
kaffe og kaker
Vipps tilgjengelig som betaling. Teinå skole
FAU 517892. Barn under 15 år kan ikke
benytte seg av vipps. Anbefaler å ha med litt
kontanter i tillegg.
Velkommen

Vardenes skole
12.00 		
		
12.15 		
12.30-14-30
		
13.00-13.25
		
13.35-14.00
		
14.30 		

Folketog fra Vardenes kirke til
Vardenes skole
Vardenes skolekorps spiller
salg av mat og drikke, leker for
barna og lotteri
underholdning i aula for 		
foreldre og familie 1-4 trinn
underholdning i aula for 		
foreldre og familie 5-7 trinn
slutt for dagen

Vassøy skole
08:00 Flaggheising på skolen, musikk ved
korpset
10:00 Barnetog, nord og sør på øya, med
korps
11:00 “Ja vi elsker” med korps, tale for 		
dagen
11:15 Salg av mat og aktiviteter åpner
13:00 Underholdning
14:15 Premieutdeling
14:30 Slutt

Vaulen skole
07.00 Musikk i gatene ved Vaulen 		
skolekorps
08.00 Flaggheising i skolegården på Vaulen
skole
10.00 Avmarsj for barnetoget fra Jåtten
skole
11.30 Folkefest på Vaulen badeplass.
Korpset spiller, det blir taler, leker og
aktiviteter samt underholdning fra scenen.
Salg av pølser, brus, is og kaker
13.30 Avslutter.

Våland skole
Vi gleder oss stort til å igjen kunne ønske
velkommen til tradisjonell 17.mai-feiring på
Våland skole
Store og små ønskes velkommen til
feiring i skolegården, etter at barnetoget
er gjennomført. Taler v/FAU og elever fra
7.trinn. Musikk v/Våland skolekorps.
Tradisjonelle 17.mai-leker: Gratis å delta.
Salg av kaker, pølser, brus og is.
Hjertelig velkommen
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Se Norges blomsterdal

Fedrelandssalmen

Fagert er landet

Se Norges blomsterdal! Farvel, du kvalme fangekrok;
den ville graneskog er nå så deilig sval!
Tra-la-la-la! Ja, lystelig det er i Nord blant fjell og li og fjord,
blant fjell og li og fjord.

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!

Fagert er landet du oss gav,
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
soli ho sprett og ho glader,
signar vårt land i nord og sud,
såleis di åsyn lyser, Gud,
over vårt Noreg i nåde.

Hør fjellets stolte foss! Nyss brøt den vintrens bånd og tvang;
nå går den fritt sin gang og brummer bass til oss.
Brum, Brum! Ja, lystelig det er i Nord
:/: Blant fjell og li og fjord. :/:
Så blå som himlens hvelv fra hyttens dør så skjelmsk på klem,
to øyne titter frem Og ler som Frøya selv.
Ha, ha! Ja, friske, fagre jenter bor
:/: Blant fjell og li og fjord. :/:
Og får vi enn en skur – litt regn gjør bondens åker godt!
vi skydde aldri vått, Det er mot vår natur.
Heihopp! Haha! Ja lystelig det er i Nord
:/: Blant fjell og li og fjord. :/:
Når hjem til dont og by vi vende må fra landets lyst,
med “glemmegei” ved bryst, Vi synger høyt mot sky!
Trala! Ja, lenge blomstre gamle Nord
:/: Med fjell og li og fjord! :/:

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.
Um sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong er mogen!
E. Blix

A. Aabel

«Den kronede nasjonalsang»
Alle fugler
Alle fugler små de er kommet nå tilbake!
Gjøk og sisik, trost og stær synger alle dage.
Lerka jubler høyt i sky, ringer våren inn på ny.
Frost og snø de måtte fly, her er sol og glede!
Blomster hvite, gule, blå titter opp av uren,
nikker nå så blidt, de små, etter vinterluren.
Skog og mark i grønne skrud kler seg nå på Herrens bud.
Knopper små de springer ut, her er sol og glede!
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Sønner av Norge, det eldgamle rike,
sjunger til harpens den festlige klang!
Mandig og høytidsfullt tonen la stige:
Fedrenelandet innvies vår sang.
Fedreneminner herlig opprinner,
hver gang vi nevner vår fedrene stavn.
Svulmende hjerter og glødende kinner
hyller det elskte, det hellige navn!

Likjest vårt folk i mager jord
skjelvande blomen på bøen,
stend utan livd i vind frå nord
tett inn med kanten av snøen.
Herre, du ser med miskunn ned,
folket vårt gjev du livd og fred,
er oss så kjærleg ein fader.
Her ned i grunnen sveitten rann
trufast åt fedrane våre,
her dei sin heim og hugnad fann,
dogga med smil og med tåre.
her hev det flødt ei såkornflod
varm av vårt beste hjarteblod,
her hev me grorbotn å veksa!
Signa då, Gud, vårt folk og land,
Signa vårt strev og vår møda,
signa kvar ærleg arbeidshand,
signa vår åker med grøda!
Gud, utan deg den vesle urt
veiknar og visnar, bleiknar burt,
ver du oss ljoset og livet!
Anders Hovden

17. mai

Lille søster, Lille bror, kom så skal vi danse!
Plukke blomster så til mor, mange, mange kranse!
Synge, tralle dagen lang, kråkestup og bukkesprang!
Takk, o Gud, som enn en gang gav oss sol og glede!

Oldtid, du svant, men din hellige flamme
blusser i nordmannens hjerte ennu,
enn er av ætt og av kraft han den samme,
enn står til frihet og ære hans hu.
Og når han kveder Norriges heder,
svulmer hans hjerte av stolthet og lyst.
Ham er selv Sydens, de yndigste steder
intet mot Norriges snedekte kyst.

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange.
Et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er.
Vår tunge kan en sang blant fler’
av Norges æres-sange.

J. Nicolaisen

Bjerregaard

Wergeland
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SANG FOR STAVANGER
Tekst: Odveig Klyve
Melodi: Odd Erik Ognedal

1) Det er en by ved havet i sol og regn og vind,
med måker over himlen og sus fra bøk og lind.
Det er en by i verden med gater, smug og våg,
der torget er et møtested for flittig og for fjåg.
Refreng:
Her er rom for å drømme og leve,
plass til folk fra alle himmelstrøk.
Her er rom for å danse og streve.
Nåtid, framtid er Stavanger,
byen for oss!
2) Det var en by ved havet med dyr og åkerland,
og menn som slet og bygget et tårn av stein og sand.
En landsby med små trehus, en vakker katedral,
et sted for bønn og handel mellom bod og bispesal.
Refreng
3) Det var en by ved havet med skip og lukt av sild,
der husene ble større og redere ble til.
Der kvinner drev fabrikker, og båtene dro ut,
med sekker, tønner, hermetikk, med sølv til bas og fut.
Refreng
4) Det er en by ved havet med drifter, drøm og dikt,
med friluftsliv og fotball, med fantasi og plikt.
Der møtes rock og samba med symfoni og blues,
og kvad og hymner lyder i kafe og bedehus.
Refreng
5) Det er en by ved havet med liv og energi,
med skoler og butikker og oljeindustri.
Men ennå finnes stillhet ved øy og ås og strand,
og andemor går turen sin fra sjø til Breiavann.
Refreng
6) Det er en by ved havet i sol og regn og vind,
med måker over himlen og sus fra bøk og lind.
Det er en by i verden med gater, torg og havn,
der tidene er skiftende i undring, fryd og savn.
Refreng
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God save the Queen

Norge i rødt, hvitt og blått

God save our gracious Queen
Long live our noble Queen
God save the Queen
Send her victorious
Happy and glorious
Long to reign over us
God save the Queen

Hvorhen du går i li og fjell
en vinterdag, en sommerkveld,
ved fjord og fossevell,
fra eng og mo med furutrær
fra havets bryn med fiskevær
og til de hvite skjær,
møter du landet i trefarvet drakt
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien
rammer stripen av blåklokker inn
mot den rødmalte stuen ved veien,
det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen,
og det røde har kveldsolen fått,
og det blå ga sin farve til breen,
det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Vårsalme
No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.
Det er vel fagre stunder
når
våren kjem her nord,
Foto: Kjell Halvorsen
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.
Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan soleglad.
Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.
Då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår.
Elias Blix

En vårdag i en solskinnsstund
på benken i Studenterlund’
der sitter han og hun,
to unge nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss
i tyve grader pluss.
Hun er som en gryende forsommerdag
som farves av gjenskinnet fra det norske flagg.
Ja, så hvit som det hvite er kjolen
og så rødt som det rø’ hennes kinn,
hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne
og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.
De kjempet både hun og han!
Nå lyser seierens baunebrann
utover Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg
som tusen gledesbål i dag
for alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott
et flammende merke i rødt og hvitt og blått.
Som et regnbuens tegn under skyen
skal det evig i fremtiden stå.
Se, det glitrer igjen over byen
i det røde og hvite og blå!
La det runge fra gaten og torget
over landet som nordmenn har fått:
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått.
Finn Bø

Nordmannen
Mellom bakkar og berg ut med havet
heve nordmannen fenge sin heim,
der han sjølv heve tuftene grave
og sett sjølv sine hus uppå deim.
Han såg ut på dei steinute strender,
der var ingen som der hadde bygt,
“Lat oss rydja og byggja oss grender,
og så eiga me rudningen trygt”.
Kringum dalen sto fjelli som grindar,
men um bergi var grasgrøne band,
der han gjekk mellom heiar og tindar,
og der såg han så vidt yver land.
Han såg ut på det bårute havet,
der var ruskut og leggja utpå,
men der leikade fisk nedi kavet,
og den leiken, den ville han sjå.
Fram på vetteren stundom han tenkte:
“Gjev eg var i eit varmare land!”
Men når vårsol i bakkane blenkte
fekk han hug til si heimlege strand.
Og når liane grønkar som hagar,
når det laver av blomar på strå,
og når netter er ljose som dagar,
kan han ingen stad venare sjå.
Ivar Aasen

31

Program
for dagen

32

Kransenedlegging på Hetland og Eiganes gravlund
Kransenedlegging ved Frihetsmonumentet i Mosvannsparken
Kransenedleggelse v/ Revheim kirke
Flaggheising i Kleivatrappene v/ speidere fra Tasta KFUKKFUM-speidere
Barnetoget starter
Arrangement i resepsjonsområdet Stavanger universitetssjukehus
Gudstjeneste i St. Petri
Tante Emmas hus, Kongsgaten 43
Tog fra Domkirkeplassen til uteamfiet ved Konserthuset
Folkefest i uteamfiet ved konserthuset
Russetoget går fra krysset Holbergsgaten – Eiganesveien – 		
Arne Rettedalsgate og avslutter i Olav V’s gate
Stavanger Storband spiller på torget
100 års markering v/ Musikkpaviljongen i byparken
Folketoget starter
Høytidsgudstjeneste i Frelsesarmeens lokaler i Kongsgaten 50
Familiefest i Siddisstova v/ Bondeungdomslaget

Trykk: Kai Hansen Trykkeri

		08.00
		08.00
		08.15
MERK 09.00
			
		10.00
		11.30
		11.30
		11.30
		12.45
		13.00
		13.15
			
		14.00
		15.00
		16.00
		18.30
		19.00

