Program for nasjonaldagsfeiring
i Ballangen og Kjeldebotn

Kjære alle sammen! På vegne av Ballangen kommune og øvrige aktører,
ønsker vi dere en flott og minnerik nasjonaldagsfeiring her i den vakre
kommunen vår! Vi gleder oss nok en gang til å se festkledde borgere og
glade barn i alle aldre når vi i takknemlighet feirer demokratiet, mangfoldet
og friheten. Som kjent blir dette den siste nasjonaldagsfeiringen i Ballangen
kommunes historie, så vi håper ekstra mange deltar i feiringen med liv og
lyst denne dagen. Hipp, hipp hurra og gratulerer med dagen!

Marsj-rekkefølge i Ballangen krets
(NB! Oppstillingsplass er ved kirken / BSA)

1. Ordfører og ungdomsrådet
2. Flaggborg
3. Speiderne
4. Ballangen barnehage
5. Bjørkåshøgda barnehage
6. Bøstrand barnehage
7. Stollen barnehage
8. 1. og 2. klasse ved Ballangen skole
9. Ballangen musikkforening
10. 3.-10. klasse ved Ballangen skole
11. Borgere
TOGRUTE: Vi går ned Sykehjemstien  Bergveien  følg E6 fra helsehuset
til Røde Kors-huset  snarvei forbi inngang Rema 1000  stikkvei til høyre
(NB! før Kjeldebotnveien)  ved thai-vogna: snu 180° venstre inn på
Kjeldebotnveien  E6 Drosjebua  følg Kildeveien og Nedre Steenvei 
opp Skoleveien  snarvei til høyre mot Ballangen flerbrukshall.
TOGREGLER: For at 17. mai-toget skal bli en best mulig opplevelse for alle,
ber vi alle som deltar om å følge noen enkle kjøreregler:
 Ikke tillatt å sykle i toget
 Pass på at flagget holdes opp i lufta og IKKE havner i bakken
 Oppstilling på 2 rekker og marsjer så fint som mulig
 Ikke gå forbi fanen og hold avstand til klassen foran
 Syng, rop og lag liv i toget!  (NB! Premiering til beste klasse)

Program for Ballangen
09:00

Minneord og kransenedleggelse på kirkegården for falne i strid.
HV-16, Speiderne, Ballangen mannskor, Ballangen musikkforening (BMF)
og ordfører deltar.
11:00
17. mai-gudstjeneste i Ballangen kirke.
12:00
Flerbrukshallen åpner. Salg av kaffe, kaker, is, brus og pølser.
Loddsalg. Betaling kontant og Vipps.
12:15
Salutt!
Barne- og folketog med avgang fra kirken/BSA. (se rekkefølge forrige side)
Ballangen Musikkforening spiller.
13:15 (ca.) Underholdning fra scenen: Korps, solister og skolekor.
Leker for barn.
14:00
Tale for dagen ved 8. klasse, Ballangen skole
Arr: 8. klasse og Ballangen kommune

Program for Kjeldebotn
09:00
12:00

Kjeldebotn musikkforening (KMF) spiller rundt i bygda.
Kafeen åpner på samfunnshuset.
Salg av kaffe, kaker, pølser, is og brus.
Betaling kontant eller Vipps.
13:00
17. mai-gudstjeneste i Kjeldebotn kirke
14:15
Barne- og folketog fra samfunnshuset
Kjeldebotn musikkforening spiller.
15:00 (ca.) Program på samfunnshuset:
♫
Tale for dagen
♫
Musikk
♫
Leker for barna
♫
Loddsalg og tipping
Arr: Kjeldebotn musikkforening og Balklang

Røde Kors-huset i Ballangen
Åpent fra kl. 11.00-15.00. Salg av kaffe og kaker.
Betaling kort og kontant.
Arr: Røde Kors

Nasjonalsangen:
Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet med de tusen hjem.
Elsker, elsker det det og tenker på vår far og mor
og den saga natt 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.

