
 07.00  Musikk i gatene ved Heimdal musikkorps.

08.00  Flaggheising på Breidablikk skole ved 
Heimdal musikkorps og 
Breidablikk skolemusikkorps.

08.00  Flaggheising på Åsheim ungdomsskole
ved Åsheim skolemusikkorps.

10.00  Flaggheising på Stabbursmoen skole ved Åsheim 
skolemusikkorps. Herfra marsjerer ÅSMK med 
Stabbursmoen skole til Heimdalshallen. 

10.00 Breidablikk skolemusikkorps har tilstelning for 
barn og voksne i Heimdalshallen.

10.00  Gudstjeneste i Heimdal kirke.

10.30  Oppmøte folketoget ved Heimdalshallen. 
Velkomsttale for dagen av lederen i 
17. mai komiteen før nasjonalsangen synges
unisont ledet av Andreas Tesaker.
Breidablikk skolemusikkorps, Heimdal musikkorps
og Åsheim skolemusikkorps spiller.

11.00 Avmarsj for toget (se marsj-rekkefølge under).

Marsjrute: Heimdalshallen - Vestre Rosten - Idrettsveien -
Industriveien - Smedbrua - Heimdalsveien - 
Ringvålvegen - Myrstadvegen - Åsheim   

 kunstgressbane.

Etter toget vil Åsheim skolemusikkorps 
marsjere til Kattem skole

11.00  Åsheim skolemusikkorps har tilstelning for barn 
og voksne ved Åsheim ungdomsskole.

12.00  Kattem FAU har tilstelning for barn og voksne på 
Kattem skole. Åsheim skolemusikkorps deltar.

12.00  Stabbursmoen FAU og 8. trinn har tilstelning for 
barn og  voksne på Stabbursmoen skole.

PROGRAM FOR DAGEN TOGOPPSTILLING
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JA, VI ELSKER DETTE LANDET

17. mai
på Heimdal

2019

  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.
Og den saganatt som senker,
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.
Har den Herre stille lempet,
så vi vant, vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger fram.
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.
Også vi når det blir krevet,
for dets fred, dets fred slår leir.

Støtt 17. mai komiteens arbeid og korpsene 
som stiller opp med flott musikk ved å gi et bidrag. 

Alt av overskuddet vil bli fordelt til korpsene 
Åsheim Skolemusikkorps, 

Breidablikk Skolemusikkorps og 
Heimdal Musikkorps.

Du kan gi din støtte via 
Spleis.no eller på Vipps.

STØTT 17. MAI PÅ HEIMDAL


