Tradisjonen tro blir det 17. mai-arrangementer på barneskolene våre.
Kort om programmet ﬁnner du her.
Egge skole

Hennummarka skole

08.45 Buss (gratis) fra Landfall til Meren
09.00 Oppmøte på Sanitetshuset, Meren.
Flaggheising
Barnetog fra Sanitetshuset til Sjåstad kirke
Gudstjeneste i Sjåstad kirke ved togets
ankomst. OBS: Foresatte oppfordres til å 		
følge egne barn i kirken
11.00 Buss (gratis) fra Sjåstad kirke til Egge
11.15 Barnetog fra Arts & Crafts til Frogner
sykehjem
Ved Frogner sykehjem blir det musikk,
sang ved elever fra Egge skole og taler.
12.30 Tog tilbake til skolen (uten korpsmusikk)
Vi oppfordrer de voksne til å følge etter toget
tilbake til skolen
ca13.00 På skolen blir det gratis brus til alle barn.
Leker for barn og voksne

08.00 Flaggheising på skolen
08.45 Fremmøte på skolen for barnetoget
09.00 Toget går fra Hennummarka, stopper ved
Hallingstad og ender ved kirka
10.45 Toget ankommer Tranby kirke – felles
avslutning ved kapellet. ”Gratulerer med 		
dagen” ved sokneprest Berit Basmo
Kvida-land
12.00 Aktiviteter, salg av forfriskninger og lodd
på skolen
13.30 Det offisielle programmet på skolen starter: Appell for dagen ved barn fra Hennummarka
skole
Underholdning ved 6. trinn
14.15 Tranby Skolekorps og Hennummusikken
spiller
15.00 Arrangementet avsluttes.

Husk: Bord og stoler, mat og kaffe. Kiosk og lodd.

Husk å ta med stoler

Gullaug skole
13.45 Oppmøte Linnesstranda barnehage
13.30 Folketoget går fra barnehagen til Gullaug 		
skole
14.00 «Ja vi elsker dette landet» – allsang
Arrangementskomitéen ønsker velkommen
Skolekoret underholder
Salg av lekebonger (50,-)
Elever fra 7. klasse holder tale for dagen
Forskjellige lekeaktiviteter m/premiering
Salg av kaffe, te, kaker, popcorn, drikke,
is og pølser
Loddsalg og utlodning
16.00 Avslutning

Hegg skole
12.00 Festgudstjeneste i Frogner kirke v/ Ellen 		
Martha Blaasvær, Prosten i Lier, Røyken
og Hurum. Alle er hjertelig velkommen!
12.45 Barnetoget samles ved Frogner kirke
Tale for dagen og kransnedleggelse ved de
falnes bauta. Alle synger «Ja, vi elsker»

Togoppstilling
17.mai komiteen  • Flaggborg fra 7. klassene
Høvik og Lier skolekorps • Hegg skole (1.-7.
klasse) • Lierbyen ungdomsskole • Lier Janitsjar •
Parker og barnehager • Folketog

13.15 Barnetoget går til amfiet ved rådhuset.
14.00 7. klassene ved Hegg skole taler. Lier
Janitsjar spiller, vi synger «Ja, vi elsker» og
«Liersangen»
Jubileumstale
Leker og aktiviteter, kiosk og kafe
16.00 Avslutning og opprydding
17-maikomiteéen ønsker alle hjertelig velkommen!
Vennligst ingen parkering ved Frogner kirke!

Sylling skole
12.00 Gudstjeneste i Sylling kirke
12.45 Minnemarkering ved krigsgravene utenfor
kirken
13.00 Tog til Sylling skole – Sylling skolekorps 		
spiller
13.45 Velkommen og tale for dagen v/6. klasse
14.00 Kioskene åpner og loddsalgeet starter
14.30 Leker og aktiviteter
15.00 Jordbæreventyret deler ut tilskudd til lag
og foreninger
15.30 Loddtrekning
16.00 Fotballkamp

Nordal skole
08.45 Oppmøte på Hennummarka skole.
Oppstilling til toget.
09.00 Barnetoget fra Hennummarka til Tranby
kirke starter.
10.30 Ankomst Tranby kirke
11.30 Det offisielle arrangementet på Nordal
skole starter.
Korpset ankommer skolen
Konferansier ønsker velkommen
Korpset spiller Nasjonalsangen, Liersangen
og Norge i rødt, hvitt og blått. Elevene
underholder. Leker for barna med premier
(gratis is og brus). Loddsalg og loddtrekning.
14.30 Vel hjem
Alle tar med seg bord og stoler selv. Vi koser oss
med medbrakt mat og drikke. Det vil også bli salg av
pølser, is, brus, kaker og kaffe

Hallingstad skole
08.00 Flaggheising i skolegården
Speiderne og Hennummusikken
08.30 Barnetoget stiller opp på Hennummarka skole
09.00 Togavgang Hennummarka skole.
Vi ber publikum om å slutte opp om borgertoget når toget har passert. Husk fløyte og
flagg!
10:45 Ankomst kirken. Toget avsluttes ved kapellet
hvor korpsene spiller og presten holder en
kort tale for dagen.
10.00-14.00 Kafeteria på menighetshuset
11.30-14.30 Aktiviteter på Tranby skole
11:30 Kafeteria åpner
Leker og konkurranser
Loddsalg - Husk kontanter!
12:00 Velkommen v/ leder for 17.mai-komiteen
12:05 Tale for dagen og underholdning av 6. Trinn
12:45 Korpset spiller
14:00 Trekning i lotteriet
14:30 Takk for i dag
Ta gjerne med noe å sitte på!
Ved dårlig/utrygt vær blir arrangementet flyttet inn
i Tranbyhallen
Hennummarka skole, Nordal skole og Hallingstad
skole har felles tog.

Rekkefølge i toget:

Bunadskledde fra alle skolene, Flaggbord m/speidere,
Tranby skolekorps, Hennummarka Skole 1-7, Hennummusikken, Nordal skole 1-7, Hallingstad skole 1-7, Tranby
skolekorps, Gunnarsbråtan Barnehage, Tranby Barnehage,
Akebakken Barnehage, Hennummarka Barnehage, Borgestad Barnehage, Familiebarnehager, Borgertoget

Togrute:

Fra Hennummarka skole, inn på Martinshaugen og ned på
Ringveien til Joseph Kellers vei.
Opp Bratromveien, inn på Hallingstadtunet og ut på Joseph
Kellers vei ved bofellesskapet.
Videre inn på nordsiden av bensinstasjonen og ned til Mega
før det går inn på skoleplassen til Hallingstad skole. Her blir
det en stopp hvor korpsene spiller og sanger synges.
Fra skoleplassen går toget via Tranby torg og gangveiene
bort til Aktivum og ned Berberissveien, ut på Hennumveien
og ned til Tranby kirke.

Høvik skole
13.45 Oppmøte på Nøstehagen for barnehager og
elever som ønsker å gå i 17.mai-tog
til Høvik skole
14.00 Avmarsj fra Nøstehagen med foreldrekorpset
i spissen
Kaféen åpner på Høvik skole
14.30 Velkommen ved Brita Sangolt, Ja vi elsker,
Liersangen og 17.mai-tale fra 7.trinnselever
14.45 Loddsalg, leker og salg av kaker, brus og is

Heia skole
08.00 Flaggheising ved Lierskogen Samfunnshus
11.30 Gudstjeneste i Lierskogen kirke
12.00 Barnetoget stiller opp utenfor kirken.

Rekkefølge: Hennum musikken, 7. trinn, 1.-5. trinn i stigende rekkefølge, Heia barnehage, Nedre Stabæk barnehage
og Regnbuen barnehage

12.00 Barnetog

Toget går fra kirken. Følger samme rute som i 2014 og
ender opp ved Lierskogen Samfunnshus. Det blir salg av
pølser, brus, is, kaffe og kaker. Salgsbodene åpner kl. 12.00,
men holder stengt under togets innmarsj og til vi er ferdig
med Liersangen
Ta med bord og stoler.

13.15 Program ved Lierskogen Samfunnshus
Hennum musikken spiller. Konferansier ønsker
velkommen. Tale for dagen ved elever fra 7. trinn.
Hennummusikken spiller til nasjonalsangen og
Liersangen med Kathrine Kvamme som forsanger.
13.30 Tranby skolekorps kommer
Leker og aktiviteter for barna ved samfunnshuset.
Loddsalg (husk mynter)
15.00 Trekning av loddsalget

16.00 Slutt for i dag
NB: Området ved og rundt Samfunnshuset vil være
stengt for parkering 17. mai

Oddevall skole
09.40 Gudstjeneste i Sjåstad kirke
Merk! Nytt tidspunkt
10.15 Toget går fra kirken når gudstjenesten er 		
ferdig.
Alle er velkomne til å gå i borgertoget bak
Merikroken barnehage
Ca 11.15 Taler, underholdning og leker på skolen.
13.15 Fotballkamp mellom elever og foreldre på
5.-trinn
13.45 Utdeling av premier i luftgevær og pilkast.
Loddsalg og kiosk.
Ta gjerne med stoler og bord.
Velkommen!

Lier Bygdetun har åpen kafé fra kl. 13.00-16.00.
Skolestua og gjestgiveriet er åpent

