Engenes

Hamnvik

KL 10:00

Gudstjeneste Andørja kirke

KL 08:00

Revelje i Hamnvik v/Ibestad Hornmusikk

KL 10:30

Kransenedleggelse ved bauta over falne under 2. verdenskrig
v/Tone Rasmussen. Hornmusikken spiller Ja vi elsker

KL 11:30

Gudstjeneste Ibestad kirke

KL 12:00

Kransenedleggelse ved bautaen over Ibestadfolk som har
mistet livet på havet, v/Asbjørg Frantsen. Hornmusikken
spiller Ja vi elsker

KL 12:15

Folketog fra Ibestad kirke, om Ibestad sykehjem til Ibestad
kulturhus

KL 12:45

Kafé åpner i Ibestad kulturhus (flerbrukshallen).
Arr. Fotballgruppa. Salg av is, brus, kaffe, kaker, pølse med
brød og lapskaus med og uten svin. Middagsservering fra
klokken 13:30. Har bankterminal.

KL 13:00

Leker for barna. Film i kultursalen

KL 13:45

Hornmusikken spiller i flerbrukshallen

KL 14:15

Blomster til sist fødte
Allsang

KL 10:45

Folketog fra Andørja kirke til Andørja Montessoriskole

KL 11:00

Kafé åpner ved Andørja Montessoriskole

KL 12:30

Årets 17.maitale v/ordfører Dag Sigurd Brustind. Utdeling av
blomster til sist fødte på Andørja

KL 13:00

Middagsservering åpner

KL 14:30

Utdeling av blomster ved FAU
Leker for de små

KL 18:00

Diskotek på Brekka vel, Ånstad, for kommunens unge
innbyggere. 0-18 år klokken 18:00-20:00. 11-18 år: klokken
18:00-22:00
Velkommen til årets 17.mai-feiring på Andørja.
Arr: FAU og 9/10 klasse ved Andørja Montessoriskole.
Togorden: Storflagg, flaggborg, Hornmusikken, 17.maikommiteen, Ibestad barnehage, Ibestad skole, andre

Årets 17.maitale v/leder av ungdomsrådet Sander Tore Takøy
Allsang
Togorden:
Storflagg, flaggborg, Hornmusikken, 17.mai-kommiteen,
Ibestad barnehage, Ibestad skole, andre

Rollnes
KL 13:30

Rollnes-huset åpner kafé

KL 14:00

Middagsservering åpner

KL 15:00

Hornmusikken spiller

Ønskes skyss i forbindelse med 17.mai-arrangementene, ta kontakt med
Frivilligsentralen tlf. 97637009. Påmelding senest 16.mai klokken 15:00.

Ja vi elsker dette landet

Kom mai du skjønne milde

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.

Kom, mai, du skjønne, milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn!
Hvor ville jeg dog gjerne
at jeg igjen deg så!
Akk, kjære mai,
hvor gjerne gad jeg i marken gå!

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Om Vint’ren kan man have
vel mangt et tidsfordriv;
man kan i sneen trave
– å ja, et lystig liv!
Men når seg lerken svinger
mot sky med liflig slag,
på engen om å springe
– det er en annen sak!

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.

Kom derfor, mai, du milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn!
Hvor ville jeg dog gjerne
at jeg igjen deg så!
Akk, kjære mai,
hvor gjerne gad jeg i marken gå!

17.mai 2017

Norge i rødt hvitt og blått
Hvorhen du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld
med 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 med 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 kveldssolen fått,
og det blå ga sin farve til breen, det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Ibestad kommune

