
17. mai i Re 
 

08:00  Flaggheising i parken på Revetal. Blågjengen spiller. 

09:00  Gudstjeneste i Våle kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann med kransenedleggelse. Tale 

ved Benedicthe Lyngås. Glagjengen spiller. 

09:30  Gudstjeneste i Ramnes kirke v/sokneprest Sølvi K. Lewin med kransenedleggelse. Tale ved 

Tove Øygarden. Blågjengen spiller. 
 

REVETAL 

10:15  Re Helsehus: Åpning ved ordfører Thorvald Hillestad. Ord for dagen v/sokneprest Sølvi K. 

Lewin. Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller. Tale for dagen og blomsteroverrekkelse ved 

Lene Sofie Engebretsen og Selma Eggum Myrvang . 

10:30  Oppstilling fra rundkjøring og bak ved Re helsehus (Lensmann, flaggborg, 17. maikomité og 

kommunestyret. Våle skolekorps, Kirkevoll skole, Røråstoppen skole, Ramnes og Røråstoppen 

skolekorps, Ramnes skole). 

 Oppstilling fra rundkjøring og vest langs Regata/Meny parkering (Glagjengen, Revetal  

 ungdomsskole, Barnehagene, Blågjengen, Russ, lag og foreninger, borgertog). 

11:00  Toget går gjennom Revetalgata – Kåpeveien – Bispeveien – Brårveien – Ramskiveien — rundt 

ved biblioteket – Brårveien og Regata tilbake. Toget ender i parken med korpsmusikk, felles sang 

og tale for dagen av elever fra 7. trinn. 

 Etter fellesfeiringen på Revetal går elever og familie fra Røråstoppen til ungdomsskolen, elever 

og familie fra Ramnes reiser til Ramnes skole og elever og familie fra Kirkevoll skole reiser til 

Våle samfunnshus. 

Alle arrangementer er åpen for alle. Velkommen! 
 

UNDRUMSDAL  
09:00  Gudstjeneste i Undrumsdal kirke ved Morten Askjer. 

09:30  Toget går fra kirken og ender opp ved Solerød oppvekstsenter. Våle skolekorps spiller.  

 Feiring med tale fra elever fra 6. trinn og leker for barna. 

 

FON  
12:30  Gudstjeneste i Fon kirke ved sokneprest Jon-Geir Dittmann. Kransenedleggelse. Gla`gjengen 

spiller. 

13:00  Toget går fra kirken. 

13:15  Feiring med tale for dagen ved Wenche Bue og leker for barna. 

 

ETTERMIDDAGSARRANGEMENTER I RE: 

18:00  Fest på Re Helsehus for voksne i alle aldre. Arr. Diakonatet i Ramnes. 

18:00  Familiefest på Våle menighetshus. 

Velkommen! 



 

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, 

drømmer på vår jord. 

Og den saganatt som senker, 

senker drømmer 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 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. 

Også vi, når det blir krevet, 

for dets fred, dets fred slår leir. 
 

 

Hurra for 17. mai! 


