


Kl. 08.00
Flaggheising - Agnes Thorsens plass
(ved Nordstrand skole)

Kl. 09.15 
Bekransning av bauta - Agnes Thorsens plass

Kl. 10.30 
Veteranbilparade

Kl. 10.45 
17. mai tog

Kl. 12.00 - 12.30 
Samling på Sæter parkeringsplass
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STEINERSKOLEN

Kl. 08.00
Flaggheising på Kastellet skole

Taler og sang ved elevene

Kl. 09.00 
Elevene busses til sentrum

17. mai fest på skolen

KASTELLET SKOLE

Kl. 08.00
Flaggheising på Steinerskolen

Fremmøte på skolen

Avmarsj 17. mai tog

Arrangement for små og store



MUNKERUD SKOLE
Kl. 08.00
Oppmøte i store skolegård

Kl. 08.30
Avmarsj  til Munkelia T-banestasjon

Arrangement for små og store på Munkerud skole

Kl. 08.00
Flaggheising på Nordstrand skole

Kl. 10.00 
Fremmøte på Agnes Thorsens plass

Avmarsj 17. mai tog

Kl. 12.30 - 15.30 
Familiearrangement i skolegården



LJAN SKOLE

AGNES THORSENS PLASS
Tidligere kalt Bankplassen etter Aker Sparebanks gamle
bygning i Nordstrandveien 32. Plassen ble i 1957 oppkalt
etter Agnes Thorsen (1862-1953), som opprettet Nordstrand
Middelskole i 1891 i Solveien113, som i dag er Steinerskolen på
Nordstrand.

Kl. 08.00
Flaggheising på Ljan skole

Kl. 10.25
Fremmøte i Borggården

Kl. 11.00
Avmarsj 17. mai tog

 

Kl. 13.30 - 15.30
Arrangement for store og små

Kl. 15.30
Familietog fra skolen



ÅPNE KAFÉER UTENOM SKOLENE

 Kl. 08.30 - 13.00
Kafé i Nordstrandhuset
Ansvarlig 1. Nordstrand speidergruppe
Kl. 10.00 - 14.00
Kafé i Poppelstien Seniorsenter

Skolenes 17. mai tog oppløses på parkeringsplassen på Sæter som anvist over.

Takk til EuroPark AS og Fagerstad Utvikling AS for bruk av parkerings-
området til 17. mai arrangementet

Eldre og funksjonshemmede inviteres til å se toget fra bil.
Politiet anmoder om at disse bilene parkeres på østsiden av Rosendalsveien 
innen kl. 11.15.

Vennligst ikke parker biler i togets rute!

Voksne oppfordres til å vente med å slutte seg til toget til alle skolene har
passert.



BYDEL NORDSTRAND

Når morgentåken rødmer over himmelen i øst
når hovedstaden ligger der og hviler,
når Ljabrupilen plinger med sin morgenmuntre røst,
når morgensola titter frem og smiler;
Den skinner aller, aller først på Bydel Nordstrand,
som den har gjort så mange sommerdager før.
En pensjonist og to studenter er alt ute, 
de deler ut aviser ved hver dør.
Så ringer vekkerklokker over Bydel Nordstrand,
og rullgardiner spretter opp med glade smell!
Den sol som skinner over hele bydel Nordstrand,
skal stråle like sterkt og varmt til det blir kveld.

Nå skinner sola vennlig og behagelig mot dem
som tripper rundt med ranselen på ryggen,
for klokka går mot middag og da kommer barna hjem.
De setter seg med leksene i skyggen.
Se, sola lyser like mildt på Bydel Nordstrand,
og mest på dem som slutter skolen klokka to.
Snart kommer mor og far, for trikken er i rute
og ikke er det kø på Hauketo.
Ja, sola stråler som den skal når det er sommer,
nå er det middagstid for store og for små.
Den sol som skinner over hele Bydel Nordstrand,
skal alltid være like varm som den er nå.

Så vandrer middagssola noen grader lenger vest
som den har gjort så mange lyse dager.
Og under parasoller blir det kaffekos og fest,
man samles på balkonger og i hager.
Når sola stråler i sin prakt mot Bydel Nordstrand,
blir den forvandlet til et sydlig paradis.
Og noen barn har pantet flasker i butikken;
De rusler hånd i hånd og spiser is.
Det høres glade rop fra dem som er på Katten.
Snart hviler rygger mot et soloppvarmet fjell.
Den sol som skinner over hele Bydel Nordstrand,
skal stråle like sterkt og varmt til det blir kveld.

Når kveldens himmel farges rød ved Hurums fjerne kyst
og Askerlandet ligger mørkt og stille,
kan folk i Bydel Nordstrand gå i shorts hvis de har lyst.
De ser fremdeles aftensola spille.
Har du fått se en solnedgang i Bydel Nordstrand,
du glemmer aldri synet som du så:
Et kort sekund før aftensola går i havet,
da gnistrer det av gull på vårt platå!
Så senkes nattens drømmer over Bydel Nordstrand,
før rullgardiner spretter opp med glade smell.
Den sol som skinner over hele bydel Nordstrand,
skal stråle like sterkt og varmt til det blir kveld.

Tekst: Eyvind Skeie, Komponist: Svein Møller.



GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND

Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand,
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma.

Vil Gud ikkje vera bygningsmann
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss, Gud, så me kan bu,
i heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong er mogen.

Tekst: Elias Blix, Komponist: C. E. F. Weyse.

NORGE I RØDT HVITT OG BLÅTT

Hvor hen du går i li og fjell,
en vinterdag, en sommerkveld,
ved 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 av 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 kveldsolen fått,
og det blå gav sin farve til breen,
det er Norge i rødt, hvitt og blått.

En vårdag i en solskinnsstund
På benken i studenterlund
der sitter han og hun,
to unge nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss,
i tyve grader pluss.
Hun er som en gryende forsommerdag
som farves av gjenskinnet fra det norske flagg.

forts.



..forts
Ja, så hvit som det hvite er kjolen,
og så rødt som det rø`hennes kinn,
hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne,
og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått. 

Finn Bø

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, / 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.:/

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.:/

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, Komponist: Rikard Nordraak

NORDSTRAND VEL

 Nordstrand Vel er blant Norges største 
og eldste velforeninger. Vellet driver bl.a. 
Nordstrandhuset - et rimelig selskaps- og
møtelokale for beboerne på Nordstrand.

Vellet medvirker i trafikk- og regulerings-
planer på vegne av beboerne på Nordstrand,
og medvirket f.eks. til rehabiliteringen av
vakre Nordstrand Bad, som ble nyåpnet
12. mai 2004. post@nordstrandvel.no

Nordstrandshuset selskaps- og møtelokale

17. mai komiteen 2014 takker skolenes FAU, Nordstrand Lions, 
Nordstrand Vel, Ljans Vel, Nordstrand menighet og Hageland Nordstrand
 for støtte. 

I komiteen: Nordstrand Vel (Andrine Gøbel), Nordstrand 
menighet (Nils Martin Espegren), Nordstrand skole (Jon Eskedal), 
Steinerskolen (Eirik Blix Madsen), Ljan skole (Jostein Holte), 
Munkerud skole (Tor Christian Ulvang) og Kastellet skole (Liv Dahlin)
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