17. MAI 2019 I TRØGSTAD
PROGRAM FOR DAGEN:
Skjønhaug
Saluttering fra Trøgstad Fort
Trøgstad Janitsjar spiller rundt omkring i Skjønhaug
Barnetog fra nye Skjønhaug skole. Oppstilling skoleplass ungdomsskolen.
Ny rute: Idrettsveien-Hølandsveien-Kirkeveien til Trøgstad kirke
Gudstjeneste for store og små i Trøgstad kirke
Umiddelbart etter gudstjenesten samling ved og bekransning av bautaen
Barnetog fra Trøgstad kirke om Trøgstadheimen
Ved Trøgstadheimen: Hilsen til barnetoget ved ordfører. Alle synger,
Trøgstad Janitsjar spiller: Gud signe vårt dyre fedreland. Tenk at nå er dagen her/
Ja vi elsker dette landet.
Fra Trøgstadheimen går toget ut på Kirkeveien inn Hølandsveien opp Idrettsveien,
og inn til nye Skjønhaug skole.
Kiosksalg i Trøgstadhallen og diverse leker på skoleplassen. Kontant og vipps
Konkurranse «Tippekupongen» på skoleplassen
Leker ute på skoleplassen
Fotballkamp mellom foreldre og 7. klasse på kunstgresset
Båstad
Båstad Hornmusikkorps spiller i Båstad 08.00 Kirkebyåsen 08.30 Maastad
09.00 Sæther- Flåtaneset.
Barnetog fra Båstad skole til Båstad kirke
Gudstjeneste for store og små i Båstad kirke
Umiddelbart etter gudstjenesten samling og bekransning av bautaen
Musikk ved Båstad Hornmusikkorps
Barnetog fra Båstad kirke om Bunnpris til Båstad skole
Samling på Båstad skole. Båstad Hornmusikkorps spiller, leiker, loddsalg m.m.
Kontant og vipps.
Havnås
Barnetog fra nye Skjønhaug skole til Trøgstad kirke
Gudstjeneste i Trøgstad kirke med påfølgende bekransning av bautaen
Samling på Havnås skole, kiosksalg og lek på skoleplassen
Velkommen/tale for dagen, korpset spiller og deler ut medaljer
Barnetog gjennom Havnås via Langmo
Tippekampkonkurranser mellom elever og foreldre
Avslutning på Havnås
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Alle er velkommen til skolenes arrangementer
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Trøgstadheimen bo - og servicesenter
Samling ved Paviljongen
Velkomsthilsen v/17. maikomiteen
Norge i rødt, hvitt og blått – unisont med Trøgstad Janitsjar
Gud signe vårt dyre fedreland - unisont med Trøgstad Janitsjar
Tale for dagen ved ordfører Svend Saxe Frøshaug
Ja, vi elsker dette landet – synges unisont med Trøgstad Janitsjar
Musikalsk opptreden ved Trøgstad kulturskole
Takk for fremmøtet v/17. mai komiteen
Borgertoget

MARSJRUTE for borgertoget (avgang straks etter at programmet ved Paviljongen er avsluttet):
Paviljongen - Kirkeveien. - Hølandsveien. - Skjønhaug torg – Kirkeveien - Paviljongen.

Alle er velkommen til arrangementene!

