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Syng ut av alle krefter,
sving flagget og
rop høyt hurra!!

TENK AT NÅ ER DAGEN HER

“Tenk at nå er dagen her som
jeg har lengtet etter, jeg skal gå
i toget og jeg er så glad”,
står det i teksten til gymnastikklærer
Johan Nicolaisen fra 1899.
En kjent og kjær sang som har blitt
sunget i barnetog landet rundt
i generasjoner.
Og nå er snart dagen her.
I år skal vi endelig feire dagen
igjen slik vi er vant til, kanskje
med ekstra iver og glød.
Etter to år med alternative feiringer,
skal barnehager og skoler endelig få
gå i barnetog, synge sanger og feire
17.mai sammen igjen.

Vi skal samles i gater og hager,
gå i borgertog og løpe tapto.
I år tar vi nasjonaldagen tilbake,
takknemlige for friheten og freden.
Vi er et fellesskap og vi er et
fantastisk mangfold, vi skal hegne
om verdiene frihet, demokrati og
menneskerettigheter og aldri ta dem
for gitt. Verden rundt oss minner oss på
alt vi skal kjempe for og alt vi har kjært,
at frihet ikke er noe vi har fått.
Så la oss feire 17.mai, la oss inkludere
hverandre i fellesskapene. La oss vise
solidaritet, og la oss feire friheten.
Syng ut av alle krefter, sving flagget og
rop høyt hurra!
God 17.mai

Jan Oddvar Skisland
Ordfører
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GENERELL INFORMASJON

SANGKONKURRANSE
Jurymedlemmer plassert langs marsjruta
stemmer på de beste sanginnslagene. De tre
beste skolene premieres: 1. premie kr 2500,–,
2. premie kr 1500,– og 3. premie kr 1000,–
TEGNEKONKURRANSE
Det har også i år vært tegnekonkurranse
for barneskolene. Alle som har deltatt får
diplom. Tre elever premieres med billetter
og premieposer fra Dyreparken. Vinnernes
tegninger kan du se på side 24–25.
BESTE INNSLAG I BORGERTOGET
Jurymedlemmer plassert langs marsjruta
stemmer på de tre beste/mest kreative
innslagene i borgertoget. De tre beste gruppene
premieres: 1. premie kr 2500,–, 2. premie
kr 1500,– og 3. premie kr 1000,–
UNNGÅ OPPHOPING VED
TOGENES AVSLUTNING
Deltakere i skoletoget og borgertoget henstilles
til å fortsette langs Strandpromenaden.
NB! Kjøretøyene i borgertoget fortsetter rett
frem i Kongens gate ved avslutning.

VIS HENSYN TIL MUSIKKORPSENE
Gi plass til korpsene i hele gatebredden.
TIL RUSSEN
Ikke løp inn i musikkorpsene. Det er lett
å skade musikantene, spesielt blåserne.
DELTAKERE I BORGERTOGET
Vi oppfordrer deltakere i borgertoget til
å holde grei flyt i toget.
SØPPEL
HOLD KOMMUNEN REN
Vi ber alle om å benytte søppelbøtter,
evt ta med søppel hjem.
BUSS
Det er mangel på parkeringsplasser i sentrum.
For å unngå kaos oppfordrer vi alle til å ta bussen.
Se informasjon side 38 – 42.
HELIUMBALLONGER
Vi minner om forbudet mot heliumballonger
som gjelder i hele kommunen.

UNNGÅ STANS I TUNNELEN
Når skoletoget og borgertoget passerer
Festningsgata, stoppes all trafikk ved
utgangen av tunnelen.
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17. MAI-UTVALGET 2022
Foran fra venstre: Kjersti C. Javenes (H), Ingrid Wikstad Gundersen, (KrF),
utvalgets leder Mira S. Thorsen (MDG), Lene Jacobsen (DEM)
Bak fra venstre: Semir Mujkic (AP), Tor Inge Aurebekk (SV), Tom Kjetil Murberg (SP)
og utvalgets sekretær Lisan Gjendem.
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DET SKAL LYSE IGJEN OVER BYEN

De siste årene har vært harde og tunge for de fleste av oss, men vi har holdt ut. Vi har holdt
sammen. I år kommer vi til å ha en del ukrainske barn i barnetoget. Der går også somaliske barn,
syriske, svenske, britiske, tyske, russiske og etnisk norske barn av alle farger og funksjonsnivå,
legning, kjønn og preferanser. Vi er et mangfoldig fellesskap under beskyttelse av grunnloven,
flagget og det store norske vi.
Du som skal feire den norske selvråderetten, suvereniteten og friheten. Vi håper du kjenner på
vårens, fredens og regnbuens friske farger. At musikken skal løfte deg gjennom dagen, at mette
mager skal legge seg til hvile ved festens slutt.
I år skal 1., 2. og 3. klassingene våre gå i tog for første gang. Velkommen skal dere være. I år tar
vi friheten vår tilbake etter to år med pandemi. Vi markerer også dagen for å minne hverandre på
hvor mye et fritt land betyr for et folk. Det skal vi huske. Det er vårt land. Vårt hjem.
I år ber vi de av dere som kan om å ta bussen. Det blir mye folk i byen, og det kommer til å bli
trangt med parkering. Som gode patrioter ønsker vi jo at nasjonen skal leve opp til sine idealer,
så vi oppfordrer alle til å vise seg fra sin beste side. Vær blide, vennlige og høflige med hverandre.
Ta ansvar for byens ansikt. For medmennesker og natur.
Til refleksjon avslutter vi med tredje verset i Norge i rødt, hvitt og blått.
Skal man forvalte noe verdifullt, må man også være villig til å forsvare det.
De kjempet både hun og han!
Nå lyser seirens baunebrann,
Utover Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg
Som tusen gledesbål i dag,
For alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott,
Et flammende merke i rødt og hvitt og blått.
Som et regnbuens tegn under skyen,
Skal det evig i fremtiden stå.
Se, det glitrer på ny over byen,
I det røde og hvite og blå.
La det runge fra gaten og torget,
Over landet som nordmenn har fått:
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!
For 17. mai-utvalget i Kristiansand,
Mira Svartnes Thorsen, leder
KRISTIANSAND KOMMUNE | 17. MAI 2022
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PARKERING

PARKERING OG BRUK AV BIL I KVADRATUREN
Vi oppfordrer alle som kan til å bruke buss. All parkering er forbudt i samtlige marsjruter.
Kjøretøy som står i marsjruten, vil bli ilagt parkeringsgebyr og borttauing for eiers regning
i henhold til vegtrafikklovens § 37.
PARKERINGSENHETEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Ordinær håndheving vil finne sted.
Parkeringsenheten i Kristiansand kommune gratulerer med dagen, og tilbyr gratis parkering følgende
steder: P-hus Slottet i Fjellgata og P-hus Gyldengården med innkjøring fra Skippergata.
P-tomtene: Vestre Kiosk og Lund Torv. For øvrig må man følge skiltingen på stedet. Handelens hus er
stengt for parkering. Det er mulig for bevegelseshemmede å se togene fra bil i Tordenskjolds gate.
Bommen ved Colorline, mot containerhavna står åpen fra morgen frem til etter skoletoget for
å lette på trafikken. Andreas Kjærsvei ved sykehuset blir stengt for trafikk mot Kvadraturen.
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HURRA FOR BYEN VÅR!
VI TAKKER FYRVERKERILAUGET
2021-2023 FOR SPONSING
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PROGRAM FOR SENTRUM

REVELJER FRA KL. 07.00
Ynglingeforeningens musikkorps Enrum – Grimtunet
Kristiansand Skolemusikkorps Caledonien – Østre Strandgate – Markens gate –
Kongens gate – Holbergs gate til Tordenskjolds gate skole
Tveit union musikkorps Tordenskjolds gate – Elvegata – Skippergata – Holbergs gate –
Dronningens gate – Festningsgata – Kongens gate – Markens gate til Rådhusgata

07.30
08.45
08.50
09.00

10.30
11.00
11.15
12.00
12.15
12.15
12.20

12.30
12.45
13.00
13.00
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Bekransning på Kristiansand kirkegård. Se side 26.
Norske toner fra Branntårnet på Torvet.
Torvet: Skoletoget stiller opp.
17. mai-utvalgets leder, Mira Svartnes Thorsen, ønsker velkommen. Alle korpsene spiller,
og vi synger ett vers av «Ja, vi elsker». Dagens tale ved David Pedersen klasse 7B, Dvergsnes
Skole. Brage Myklebust klasse 7A, Dvergsnes Skole, legger blomster ved kongestatuen.
Rabakoret synger. Premieutdeling for tegnekonkurransen blant skoleelevene,
ved leder Åse Løvdal fra oppvekstutvalget. Vi avslutter med at alle synger første vers av
“Norge i rødt, hvitt og blått”, felles nummer med koret og alle korpsene.
Dirigent Daniel Sørensen. Oddernes Skolemusikkorps spiller til utmarsj.
Torvet: Konsert med Spillopus, Lady Klukk, Quantum Oellarus Op & Frem
og Guttekoret Bondebrølet.
Domkirken: Festgudstjeneste v/sokneprest Aud Sunde Smemo. Organist Elsebeth Lütcherath.
Jentekoret deltar.
Tresse: Bekransning av Camilla Collett. Se side 26.
Salutt fra Lasaretthøyden Odderøya ved Christianssand Artillerie Compagnie.
Wergelandsparken: Bekransning Henrik Wergeland-statuen. Se side 26.
På trappen til Handelens Hus: Konsert med Kristiansand Handelsstands Sangforening. 		
Dirigent Lasse Stray.
Småbarnstoget, for barn under skolepliktig alder, sammen med voksne.
Oppstilling i Skippergata. Marsjrute: Skippergata, Markens gate, Kongens gate,
Festningsgata til Tresse. Spadser & Blæse ensemblet spiller.
Nodeviga: Bekransing ved Sjøfartsmonumentet. Se side 27.
Wergelandsparken: Bekransning av Jørgen Løvland. Se side 27.
Christiansholm festning: Allsang med Kristiansand Haandverker Sangforening.
Dirigent Jan Helge Skaar. Konferansier: Dagfinn Haarr.
Kransnedleggelse ved 22. juli monumentet. Se side 27.
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13.15 Ravnedalen: Konsert ved Café Generalen. Kristiansand Janitsjar.
Dirigent: Rune Hansen.
13.30 Wergelandsparken: russepresidenten taler ved Henrik Wergeland statuen. Se side 26.
13.30 Arkivet: Tale og kransnedleggelse. Tale ved ungdommer fra ungdomsklubben “Ta plass”.
14.00 Torvet: Felleskristent sangmøte i regi av ”Sammen for byen”.
Ansgar Gospel Choir deltar.
14.00 Fiskebrygga: Minikonsert med ”Blæsen”.
14.00 Ravnedalen: Bekransning av General Oscar Wergelands statue. Se side 27.
14.00 Kilden: Festkonsert med Kristiansand Symfoniorkester. Dirigent Peter Szilvay og mezzosopran
Ingeborg Gillebo. Som vanlig blir det norsk folkemusikk, moro og allsang. Ta med din egen
sangstemme og godt humør. Du rekker garantert borgertoget. Velkommen!
14.30 Tresse: Tale og blomsternedleggelse ved Veteranmonumentet i regi av NVIO.
15.00 Øvre torv: Drilloppvisning ved Tveit Union Musikkorps.
15.00 Domkirken: Orgelkonsert ved domkantor Elsebeth Lütcherath. Gratis inngang.
Kollekt ved utgangen.
15.45 Borgertoget stiller opp på Torvet.
16.00 17. mai-utvalgets leder, Mira Svartnes Thorsen, ønsker velkommen. Alle synger første vers av
”Ja, vi elsker”. Ordfører Jan Oddvar Skisland taler for dagen. Alle avslutter med «Gud signe vårt
dyre fedreland” (ett vers); alle korps spiller, dirigent Daniel Sørensen. Ved avslutning fortsetter
kjøretøy rett frem i Kongens gate!
18.00 Kristiansand Domkirke: Festkonsert. Hallvard T. Bjørgum, hardingfele og Kristiansand Domkor
dirigert av Marianne Sødal Misje. Inngang kr 200, studenter kr. 100. Barn gratis.
21.30 Showoppmarsj med Tveit Union Musikkorps.
Fra Tresse via Kongens gate og Markens gate til Slottskvartalet.
22.30 Tapto. Fra øverst i Markens: Tveit Union Musikkorps.
Fyrverkeri skytes opp når Tapto har ankommet Tresse, ca. kl. 22.50
23.00 Tresse: Grunnlovsdagen avsluttes med glade jazztoner fremført
av Rabbersvigen Jazzforsamling.
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OPPSTILLING I SKOLETOGET

STILLER OPP FORAN PAVILJONGEN, FRONT MOT KIRKEGATA
Kristiansand Politi
Flaggborg fra Steinerskolen
Oddernes Skolemusikkorps
17. mai utvalget
Oppvekstutvalget

NR. 1 – 28 STILLER OPP FRA KIRKEGATA MOT
RÅDHUSET, FRONT MOT PAVILJONGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tordenskjoldsgate Skole 150 år
Vardåsen Skole 50 år i 2021
Steinerskolen
Presteheia Skole
Randesund skolemusikkorps
Kristiansand Internasjonale Skole
Strømme skole
Oasen skole Strømme
Fagerholt Skole
Kristiansand og Grim skolemusikkorps
Solholmen Skole
Mottaksskolen
Lovisenlund Skole
Hellemyr Skole /Hellemyr Skole
avd. Toppen

15. Spadser & Blæse ensemblet
Spillopus
Lady Klukk
Quantum Op & Frem
Guttekoret Bondebrølet
16. Wilds Minne Skole
17. Krossen Skole
18. Karl Johans Minne Skole
19. Dvergsnes Skole
20. Ynglingeforeningens Musikkorps
21. Oddemarka Skole
22, Havlimyra Skole
23. Holte Skole
24. Haumyrheia Skole
25. Kristiansand Janitsjar
26. Grim Skole
27. Kristiansand Katedralskole Gimle VGS
28. Vågsbygd VGS

KRISTIANSAND KOMMUNE | 17. MAI 2022
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OPPSTILLING I BORGERTOGET

STILLER OPP FORAN RÅDHUSET, TORVET,
FORAN PAVILJONGEN, FRONT MOT
KIRKEGATA.
Kristiansand politi
Flaggborg BUL		
Ynglingeforeningens Musikkorps
LS Kjevik

17. mai-utvalget
Byflagget – Stian Hansen
Formannskapet/Bystyret
Vennskapsbyen Münster

REKKENE NR. 1–8 STILLER OPP FRA KIRKEGATA MOT
RÅDHUSET, FRONT MOT PAVILJONGEN
Rekke Nr. Forening/organisasjon

Rekke Nr. Forening/organisasjon

1

3

1
2
		
3
4
5
6
		
		
7
8
		

Vågsbygd Skolemusikkorps
Kristiansand Håndverkerforening
175 år
Norsk Folkehjelp Kristiansand
Kristiansand Badmintonklubb 75 år
Tinnheia Karateskole 20 år
Norges Veteranforening for 		
Internasjonale Operasjoner avd.
Kristiansand 30 år i 2021
KIF Håndball 100 år i 2021
Kirkens Bymisjon - 20 år i byen
- ingen er bare det du ser

		
2
9 Kristiansand Janitsjar
10 Kristiansand Sandvolleyballklubb
11 Vigør FK
12 Agder Vikinglag
13 Ukraine - we are here
14 Vipers Kristiansand
15 Ski og Skøiteklubben Oddersjaa
16 Randesund Idrettslag

16 |
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17 Bom Bom Patruljen
18 Kristiansand Ishockey klubb
19 Redningsselskapet
20 Idrettsklubben Start
21 7. Kristiansand sjøspeidergruppe
22 Blå Kors Kristiansand
23 Vågsbygd Svømme og 		
		Livredningsklubb
24 FK Donn

4

25
26
27
28
29
30
31

Tveit Union Musikkorps
Vågsbygd Turn IL
Kristiansand Svømmeallianse
Vågsbygd Karate Klubb
Kristiansand Orienteringsklubb
Kristiansand Trialklubb
IK Gimletroll

Foto: Privat

Rekke Nr. Forening/organisasjon

Rekke Nr. Forening/organisasjon

5

Torridal Janitsjar
Natteravnene i Kristiansand
Mc-ravner i Kristiansand
Kristiansand Taekwon-do Klubb
AK 28
Kristiansand Turnforening
Allianseidrettslaget IK Våg
Kristiansand Basket

7

Spadser og Blæseensemblet
Kristiansand Røde Kors
Agder Motorhistoriske Klubb
Kristiansand Kunstløpklubb
Kristiansand Motocrossklubb
Varodd Svømmeklubb
Human-Etisk forbund
Kristiansand Kampsport Lund AS
Kristiansand Danseklubb
Erasmus Student Network 		
University og Agder
Kristiansand Cykleklubb
Lauvåsen IF

8
60 Russen
		Russebilene
		

6

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
		
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59

Sound of Happiness
Fløy IL
Kristiansand Kendoklubb
Kristiansand Tennisklubb
Kristiansand Judo
Kristiansand Roklubb
Kristiansand Pirates
Etteranmeldte
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BYDELSPROGRAM

FINSLAND
10.30 Gudstjeneste i Finsland kyrkje.
11.15 Bilkortesje – start på Vamoen.
		
Kjørerute: Vamoen – Breivoll – Brandsvoll
		
– Kilen – Vatnelitoppen – Kilen –
		
Brandsvoll – Finsland skole.
13.00 Tale og sang for flagget på skolen.
		
Folketoget: Fra skolen til Åkset sag og
		
tilbake. Oppstilling: Flaggborg – Finsland
		
skole 1.–7. klasse – Finsland barnehage –
		
alle andre. Vær med i toget eller stå langs
		
ruta! Kiosksalg og leker/aktiviteter for
		
store og små. “Fiskedam”, luftgeværskyting,
		
pilkast, hesteskokasting, natursti med mer.
15.30 Premieutdeling for aktiviteter
		
og bilkortesje.
15.00 Bilrebus. Avsluttes kl. 21.00.
		
Velkommen til 17. Mai feiring!

FLEKKERØY
08.10 Flaggheising v/Flekkerøy Kirke
09.10 Flekkerøy Skolekorps marsjerer fra Kjære
		
og Veterankorpset marsjerer fra 		
		 Skjærgårdsheimen.
09.30 Åpning av dagen ved Flekkerøy Kirke.
		
Velkomst v/leder av 17. mai komitéen
		
Henning Kristiansen.
		
Kransnedleggelse og minnetale ved
		
bautaen på kirkebakken v/Arild Rudolfsen
		
(etterfulgt av et minutts stillhet).
		
Fellessang “Gud signe vårt dyre fedreland”.
		
Sang v/Flekkerøy Soulchildren.
		
Andakt v/Siri Iversen.
		
Fellessang “Norge i rødt, hvitt og blått”.
10.00 Oppstilling av 17. mai tog.
		
Toget stiller opp i følgende rekkefølge:
		
17. Mai komitéen.
		
Taremareskogen barnehage.

18 |
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10.15
		
		
		
11.00
		
		
11.30
		
		
		
		
		
12.00
		
12.15
		
		
12.30
		
		
13.00
		
		
		
		
		
14.00
		
		

Flekkerøy barnehage.
Solkollen barnehage.
Skolekorpset.
4. trinn (korps i skole).
Flekkerøy Skole 1.-3- og 5.-7. trinn.
Lindebøskauen Skole 8.-10. trinn.
Veterankorpset.
UiO Skjærgårdsheimen.
Fløy IL. Foreninger og lag.
Andre gratulanter.
Avmarsj. Toget starter mellom bedehuset
og kirka. Går til høyre i rundkjøringen og
følger fylkesveien ut over Østerøya og
svinger av til Idrettsplassen.
Toget ankommer Flekkerøy Idrettshall.
Gratis is til barna og brus til korpset ute
på midtsirkelen på banen.
Velkomst v/leder av 17. Mai komitéen
Henning Kristiansen (ute).
Barnas tale v/Ariel Cecilie Wintherbo og
Ulrik Oppebøen. Fellessang “Ja, vi elsker
dette landet” Tale for dagen v/Jarle Vik.
Fellessang “Kongesangen”.
Tautrekking øy-kampen Øst mot Vest
(18-års aldersgrense).
Leker og aktiviteter. Diverse leker og
aktiviteter for barn ute på banen
ved hallen.
Konsert v/Flekkerøy Skolekorps
(inne i hallen). 4.trinn, korps i skole
spiller under konserten.
Underholdning inne i hallen.
17.mai komitéens underholdningsavdeling.
Trekning av hovedpremien i skolekorpsets
17.mai kalender. Utdeling av
Flekkerøyprisen.
Premieutdeling, aktiviteter.
Arrangementer avsluttes.
Det tas forbehold om endringer
i programmet.

GREIPSTAD
07.00 Songdalen Skolekorps spiller revelje rundt
		
i bygda – Rismyr og Løvolden.
09.00 Gudstjeneste Greipstad kirke v/prest
		
Anne Bjørnholmen Øvensen.
09.30 Songdalen Skolekorps spiller foran 		
		 Songdalstunet.
09.45 Oppmøte til toget på festplassen – 		
		
Fagermoen torg.
10.00 Toget går fra Fagermoen torg, Songdals		
vegen, Nye Kirkeveg, Birkenesvegen,
		
Rismyrbrua, Fagermoen torg.
10.00 Aktiviteter, salgsboder og kaféer i 		
		
menighetshuset, rådhuset og Sygna
		
kultursenter åpner.
10.55 Toget ankommer festplassen.
11.00 Songdalen skolekorps spiller
		
“Ja, vi elsker” på Fagermoen.
11.05 Tale for dagen v/ordfører
		
Jan Oddvar Skisland.
11.15 Skolekorpset spiller “Gud signe vårt
		
dyre fedreland”.
11.20 Ungdomsappell ved elevrådsleder
		
10. Trinn Songdalen Ungdomsskole,
		
Dominik Rabeszko.
11.25 Innslag v/Songdalen kulturskole.
12.00 Aktiviteter, salgsboder og kaféer er åpne.
12.40 Innslag med Tuntrallen gla’kor.
13.15 Oppmøte for folketoget ved
		
pumpestasjonen.
13.30 Programslutt på festplass.
13.30 Oppstart folketoget. Rute: Songdalsvegen
		
fra pumpestasjonen til rundkjøringen,
		
og tilbake til Fagermoen torg.
18.00 Fest på Bestestua. Festtaler Vidar Udjus.
		
Underholdning og god mat. Entré kr. 100,		
Live-streaming, fotokonkurranser og
		
andre aktiviteter direkte fra vår 		
		 Facebookside:
		
17. mai i Greipstad | Facebook.

HÅNES SKOLE
08.00 Flaggheising på Brattbakken skole.
09.00
09.15
10.00
		
		
		
		
10.15
		
11.00
		
		
		
		
12.00
		
		
		
13.00
13.30

Skoletoget stiller opp på Hånesløkka.
Avmarsj 17. mai tog.
Toget ankommer Brattbakken skole.
Kiosker og kaféer åpner. Det blir salg av is,
brus, pølser, kaker osv.
Samling: Velkommen. Sanger:
“Ja, vi elsker” og Fedrelandssalmen”.
Minikonsert med Hånes og Tveit
skolekorps. Aktiviteter åpner.
Samling: Kåring av beste barnehage og
beste klasse i 17. mai toget. Sang:
“Norge i rødt, hvitt og blått”. 17. mai tale
v/ Tina Sødal, direktør ved Arkivet fredsog menneskerettighetssenter.
Samling: Tale v/elever på Hånes skole.
Tale v/elever på Vigvoll skole.
Innslag fra “Stjerner i sikte” på Hånes
skole. Lokale innslag. Trekning av lotteri.
Samling: Lokale innslag.
Arrangementet avsluttes.

JUSTVIK SKOLE
08.00 Flaggheising.
09.30 Aktiviteter, fiskedam og kafé åpner.
11.00 Oppstilling av toget.
11.15 Oddernes Skolemusikkorps spiller to
		
vers av «Norge i rødt, hvitt og blått».
		
Avmarsj fra skoleplassen.
11.55 Innmarsj ved skolen. Synger to vers av
		
«Ja, vi elsker».
12.05 Tale for dagen v/elevrådsleder.
12.30 Underholdning v/5. klassetrinn.
13.00 Loddtrekning. Ved dårlig vær dekkes
		
det opp i gymsalen. Hjertelig velkommen
		
til en koselig nasjonaldagsfeiring i bydelen
		
vår! Arrangør er årets 5. trinn.
14.00 Arrangementet avsluttes.
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SØGNE
		 REVELJER
07.15 Solta, Høllegata - Søgne Skolekorps.
07.30 Ausvigheia - Søgne Musikkorps.
08.10 Ålo - Søgne Musikkorps.
08.50 Torvmoen - Søgne Skolekorps.
09.20 Vedderheia v/barnehagen 		
Søgne Skolekorps.
09.50 Langenes - Søgne Musikkorps.
10.35 Høllen - Søgne Musikkorps.
08.00
		
		
08.20
		
		
		
10.55
		
		
		
		
		
11.15
		
		
11.22
		
		
		
		
		
		
12.15
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Flaggheising. Rådhuset, 1.
Søgne sjøspeidergruppe og Søgne 		
Skolekorps deltar.
Grunnlovsmarkering. Kristen Fløgstad
taler, og legger ned blomster ved bautaen
til Syvert Amundsen ved Søgne gamle
kirke. Krigsminne-markering.
Minnestøtta ved hovedkirka over falne
Søgne-folk under 2. verdenskrig.
Minneord og bekransning ved Ole Johan
Sverdrup. Søgne Røde Kors og speiderne
danner flaggborg.
Søgne Skolekorps spiller.
Skoletoget. Fra Lunde ved YX Søgne
Bilservice: Søgne Musikkorps, Lunde
skole, Tinntjønn skole.
Ved hovedkirka/Heimklang slutter
følgende seg til toget fra Lunde:
Flaggborg, Søgne Skolekorps, Tangvall
skole, Langenes skole, Nygård skole.
Før avgang spiller begge korpsene
ett vers av “Ja, vi elsker”.
FESTARRANGEMENT RÅDHUSTORVET
Velkomstord. Nasjonalsangen, første og
siste vers. Kongesangen første vers.
Ungdomsappell. Oppvisning ved Søgne
Seniordans. Tale for dagen ved Ann Kristin
Olsen. Oppvisning ved Dancing Darlings.
Oppvisning ved Søgne Turnforening.
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12.00 Kafé i biblioteket i Rådhuset.
		
v/Søgne Skolekorps. Til kl. 15.00.
12.00 Salgsboder på festplassen. Ved Søgne
		
Håndballklubb, Søgne Ungdomslag og
		
Søgne Skolekorps. Salg av vafler, kaker,
		
pølser, is, slush, kaffe, brus med mer.
		
Fiskedam for barna.
13.40 Oppmøte for folketoget.
13.50 Start fra Tangvall skole og Stemveien.
		
Rute: Tangvall skole - Tangvallveien
		
Hølleveien - Toftelandsveien 		
Klepplandsveien - nordsiden av
		
Søgne omsorgssenter - Marie Føreids vei
		
- Toftelandsveien - undergangen 		
Rådhusveien. Toget slutter på
		
parkeringsplassen ved Coop Mega.
		
Toget har et kort stopp ved 		
		
hovedinngangen til Søgne omsorgssenter
		
hvor “Ja, vi elsker” spilles. Toget passerer
		
forbi på Tangvallveien (baksiden av 		
		
Helsehuset) cirka klokken 14.00.
16.00 Grendearrangementer. Se under
		 skolearrangementer.
11.00–12.15: Trafikk Lundeveien og
		
Tangvallveien mellom YX Søgne Bilservice
		
og Tangvall skole, samt Rådhusveien,
		
er stengt for biltrafikk under avviklingen
		
av skoletoget.
13.40–14.30: Tangvallveien, Hølleveien,
		
Toftelandsveien, Klepplandsveien og
		
Marie Føreidsvei er stengt under
		
avviklingen av folketoget.
		
		
		
		
		
		
		
		

Parkeringsplassene syd og vest
for Søgne Konditori er stengt hele
dagen. Parkeringsplassene nord og øst
for Coop Mega er stengt fra kl. 08.00 til
ca. kl. 14.30, da stedet er reservert som
sluttplass for skoletoget, og første del
av folketoget med barnehagene.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Foreldrene kan hente barna sine her.
Det oppfordres å sette bilene på Park
and ride (ved Power), ved kunstgressbanen nord for E-39, ved Rema 1000,
Kiwi og Coop Extra og foran
Søgne Omsorgssenter.
Alle oppsatte parkering forbudt
skilter må respekteres.

10.00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Toaletter i Helsehusets 1. etasje og i
1. etasje Rådhuset. Stenger kl. 15.00.
Kjøretøy i folketoget
Bare forhåndspåmeldte kjøretøy innen
fristen kan delta i toget. Godkjenning skal
ligge synlig i frontruten, og vil bli
kontrollert før toget starter. Søknad kan
hentes på Innbyggertorget i Søgne det skal søkes til Søgne Turn. Frist 8. mai.
Annet Det er ikke tillatt med gassblåser
i skoletoget. Alt fortaus-salg i tilknytning
til Rådhustorvet er forbeholdt de lag og
foreninger som arbeider med
gjennomføringen av dagen. 17. mai
komitéen ber om at dette blir respektert.

TORRIDAL
07.00 Salutt. Torridal skolemusikkorps og 		
		
Janitsjaren spiller rundt i bygda.
09.45 Oppstilling av toget ved Bunnpris på Strai.
10.00 Toget går fra Ytre Strai til Torridal 		
		
ungdomsskole. Utdeling av is til barna som
		
har gått i toget. Idrettslaget åpner kiosk.
		
Leker for barna ved kunstgresset. 		
		
Fiskedammen åpner.
11.00 Åpning fra scenen inne. Konsert med
		
Torridal skolemusikkorps og Torridal
		
Janitsjar. Avsluttes med nasjonalsangen.
		
Alle reiser seg og aktiviteter
		
utendørs pauses.

11.00
11.20
11.40
		
11.50
		
12.35
		
		
12.50
		
14.00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Oppstilling barnetoget
(fra Bunnpris kl. 09.45):
1. Flaggborg
2.. 17. Mai-komiteen
3. Torridal skole
4. Torridal skolemusikkorps/Torridal Janitsjar
5. Mosby oppvekstsenter
6. Eventyrskogen barnehage
7. Høietun barnehage
8. Strai barnehage
9. Mosby oppvekstsenter, barnehage
10. Torridal Idrettslag
11. Andre lag og foreninger
12. Bilkortesje

		
		
		
		
		
		
		
		

Barnehager eller andre som har kjøretøy
stiller opp på slutten av toget (nr. 12).
Alle kjøretøy må ha vakt ved hvert hjul.
Mopeder bes utvise hensyn til gående i
toget og til publikum. Husk å ta med flagg,
både i og utenfor toget. Vi oppfordrer
til å bruke Vipps i kiosk og åresalg.
NB! Premiering for beste innslag i toget!

Åresalg med premier fra lastebilen starter.
Tale for dagen ved Ole Magne Omdal.
Appell ved elevrådsleder
på ungdomsskolen.
Underholdning fra scenen.
Innslag fra Mosby og Torridal skoler.
Utdeling av pris for beste innslag
i barnetoget. Utdeling av pris til vinner
av tegnekonkurransen.
Trekning av maikalender.
Kiosk og åresalg fortsetter.
Arrangementet avsluttes.
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TVEIT/VE SKOLE
08.00 Flaggheising ved LSK,
		
Kjevik Soldatheimen.
09.00 Flaggheising ved Kvales Minne.
		
Tveit Veterankorps spiller.
09.30 Bekransning av de falne og Eidsvollsmann
		
Osmund Andersen Lømsland ved Tveit
		
Kirke. Tveit Veterankorps spiller.
09.45 Tveit kirke – Gudstjeneste.
11.00 Oppstilling folketog. Obs ny 		
		
oppstillingsplass. Adresse: Topdalsveien
		
112 (ved Kjevik-broa/Berits Interiør).
		
Anbefaler å slippe av de større ungene
		
ved busstoppen på Ve.
11.30 Toget går til festplassen på Kjevik.
12.00 Informasjon om dagen v/ konferansier
		
Bengt Henriksen.
		
Tale ved varaordfører Erik Rostoft.
		
Vi synger “Ja, vi elsker”. Kåring av beste
		
innslag, og engasjement i folketoget.
12.30 Tradisjonelle 17. mai leker er i gang.
		
Salgsboder er åpne. Konkurransen,
		
mat og leker. Klovnen er på plass,
		
og lager ballongdyr til barna.
13.45 Drilloppvisning ved
		
Tveit Union Musikkorps.
15.30 Arrangementet avsluttes.
		
Ha en fin dag videre.

22 |

17. MAI 2022 | KRISTIANSAND KOMMUNE

VÅGSBYGD SENTRUM
07.00 Revelje ved Vågsbygd Skolemusikkorps.
		
Marsjrute: Hegglia, Øvre Ringvei,
		
Nordtjønnveien, Blåbærsvingen,
		
Vågsbygd Ringvei via eldreblokkene på
		
Kjerrheia. Avsluttes ved samfunnshuset.
08.00 Flaggheising v/Vågsbygd kirke.
09.10 17. mai komiteen ønsker velkommen.
		
Mannskoret synger. Skoletoget oppstilt
		
ved Fiskå Skole. Barnehagetoget
		
oppstilt nær parkeringsplassen
		
v/ samfunnshuset.
09.15 Vågsbygd Skolemusikkorps spiller
		
«Kongesangen». 17. mai hovedtale
		
v/ elevrådslederne fra Karuss skole,
		
Khava Dudaeva og fra Fiskå skole, Ludvig
		
Ravnevand. Vågsbygd skolemusikkorps
		
spiller ”Ja vi elsker”.
09.30 Skoletoget og barnehagetoget
		
marsjerer ut. Rekkefølge:
		
1. Flaggborg v/skoleelever.
		
2. Barnehagetoget med alle barnehagene.
		
3. Vågsbygd Skolemusikkorps.
		
4. Karuss skole.
		
5. Øvre Slettheia skole.
		
6. Vågsbygd Skolemusikkorps,
			 aspirant og juniorkorps.
		
7. Slettheia skole.		
		
8. Vågsbygd skole avdeling.
			 Augland og Åsane.		
		
9. Fiskå skole.

		
		
		
		
		
		
		
		
10.15
		
10.20
		
11.00
		

MARSJRUTE
Fiskå skole, Vågsbygd Ringvei,
Kirsten Flagstads vei (venstre),
Vågsbygdveien, Kirsten Flagstads vei,
Vågsbygd Ringvei og tilbake til Fiskå skole.
Barnehagetoget marsjerer kun rundt
Vågsbygd senter.
Vågsbygd skolemusikkorps spiller
”Norge i rødt hvitt og blått”.
Vågsbygd Skolemusikkorps minikonsert
og drilloppvisning.
Vågsbygd skolemusikkorps holder
minikonsert v/samfunnshuset.

		
		
		
		
		
		

Under hele arrangementet, fra kl. 08.30
– 13.00 har Vågsbygd Skolemusikkorps
kafé og aktiviteter for barna i Vågsbygd
Samfunnshus. 17. maikomiteen henstiller
til alle med bil om ikke å parkere langs
skoletogets rute mellom kl. 0830-1030.

YTRE VÅGSBYGD
09.45 Oppstilling av skoletoget v/
		
Oasen skole (gamle Voie skole).
10.00 Avgang for skoletoget.
11.00 Velkommen til arrangementet på Møvig
		
skole. “Ja, vi elsker” 2 vers. 1. klasse på
		
Voiebyen skole er forsangere sammen
		
med Møvig og Sjøstrand skolemusikk.
		
Tale for dagen v/elevrådsleder Møvig
		
skole. “Gud signe vårt dyre fedreland”,
		
1 vers.
11.30 Barnetog for de minste, en liten runde ved
		
Møvig skole. Det blir salg av kaker, kaffe,
		
is, brus, sukkerspinn og popcorn.
		
Loddsalg og leker for barna.		
		
Betaling med Vipps eller kontant.
13.00 Arrangementet avsluttes.
		
		
		
		
		
		
		
		

OPPSTILLING I TOGET
1. Flaggborg.
2. Møvig og Sjøstrand skolemusikk.
3. Sjøstrand skole.
4. Oasen skole.
5. Ytre Vågsbygd 17. Maikorps.
6. Voiebyen skole.
7. Møvig skole.

		
		
		
		
		
		
		
		

MARSJRUTE
Sjekteveien v/Oasen skole (gamle Voie
skole) – Suppa - Skonnertveien –
Vågsbygdveien – Ærfuglveien - Ternevig
omsorgssenter – Ærfuglveien –
Flatholmsveien - Møvig skole.
Vi oppfordrer alle til å stille seg opp
langs hele ruta.
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TEGNEKONKURRANSEN
Vi gratulerer vinnerne som alle premieres
med gavepose og billetter fra Dyreparken.
Alle som har deltatt får diplom.

TEGNING SEBASTIAN BOGETVEIT 4A Sjøstrand skole
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FILIPPA FORNEBO 7C Dvergsnes skole

NATALIE EIDE PETTERSEN 2C Hellemyr skole

KRISTIANSAND KOMMUNE | 17. MAI 2022

| 25

BEKRANSNINGER

1

2

(1) MINNESMERKET OVER
EIDSVOLLSMENNENE
KRISTIANSAND KIRKEGÅRD
Avduket ved 100 års jubileet i 1914, reist av
Kristiansand kommune. Firma Erik O. Gude har
utformet steinen som er påført følgende 6 navn:
D. Hegermann, O. C. Mørch, H. F. A. Sibbern, P.
Johnsen, C. Bendeke og H. Ely.
07.30 Kristiansands Haandverker Sangforening,
dirigent Jan Helge Skaar, åpner med “Ja, vi
elsker”. Tale og kransnedleggelse ved Ida Hirst.
Kristiansand Janitsjar, dirigent Rune Hansen,
spiller “Kongesangen”.
Koret avslutter med «Gud Signe Noregs Land».

3

(2) CAMILLA COLLETT-STATUEN VED TRESSE
Skulptur av Ingemund Berulvson reist i 1964
av Kristiansand og Omegn kvinneråd. Statuen
er reist til minne om Camilla Collett, født
Wergeland, 23.01.1813 i Kristiansand. Collett
var 1800-tallets mest betydningsfulle kvinnelige
norske forfatter, og kjempet offentlig for kvinners
frigjøring flere tiår før det fantes noen organisert
kvinnesaksbevegelse i Norge. Hun kjempet ikke
for politiske reformer, men for respekt og likeverd,
og hun ble en viktig inspirasjonskilde
for kvinnebevegelsen i Norge.
11.15 Tale og kransnedleggelse ved Siri Heimdal
Knudsen. Lady Klukk og Spillopus synger.
(3) HENRIK WERGELAND-STATUEN
I PARKEN
Gave fra Kristiansand kommune 1908.
Skulptur av Gustav Vigeland.
12.15 Kristiansand Postorkester spiller
“Ja, vi elsker”. Tale og kransnedleggelse ved Ernst
Håkon Jahr. Korpset avslutter med ”Kongesangen”.
13.30 Tale ved russepresident Oliver William Nørve.

26 |

17. MAI 2022 | KRISTIANSAND KOMMUNE

4

5

(4) SJØFARTSMONUMENTET I NODEVIKA
“16 HAV OG 64 SKIP”
Markerer Kristiansands stolte sjøfartshistorie.
Det har form som et fyrtårn og er dekorert med
64 fartøyer tilknyttet Kristiansand. I fyrlykten
er det bilder av 16 hav som peker i hver sin
himmelretning. Minnesmerket, som er utformet
av Thomas Nordstrøm og Annika Oskarsson, ble
avduket 21. September 2012. Monumentet er
en gave fra Christianssands Sjømandsforening,
i anledning foreningens 150-års jubileum.
12.30 Tale og kransnedleggelse av
Christianssands Sjømandsforening, v/
sjøkaptein Per Tønnessen. Christianssands
Sjømandsforenings Shantykor deltar.

6

7

(6) MINNESMERKET FOR 22. JULI
Minnesmerke laget av billedhugger
Nico Widerberg.
13.00 Kristiansand Postorkester spiller
«Ja, vi elsker». Tale og kransnedleggelse
ved Adriana Ruiz. Korpset avslutter med
”Kongesangen”.
(7) GENERAL OSCAR WERGELANDSTATUEN I RAVNEDALEN
Statuen ble laget av Gustav Lærum og
reist i 1917 av Christiansand Byselskab.
14.00 Tale og kransnedleggelse ved Reidar
Mosland, for Christiansand Byselskab.

(5) JØRGEN LØVLANDS BYSTE
I WERGELANDS PARKEN
Minnesmerke over landets første
utenriksminister ved unionsoppløsningen i 1905.
12.45 Kristiansand Postorkester spiller
“Ja, vi elsker”. Tale og kransnedleggelse ved Ernst
Håkon Jahr, for Mållaget i Kristiansand. Korpset
avslutter med ”Kongesangen”.
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SANGER

GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND

Tekst Elias Blix
Melodi C. Weyse
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 brødre 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 trygga.
So vakta oss Gud så me kan bu
i heimen med fred og hyggja.

Vårt heimland lenge i myrket låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
din kjærleik oss ikkje gløymde;
du sende ditt ord til Norges fjell,
og ljos over landet strøymde.

No er det i Norge 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.
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NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT

Tekst Finn Bø
Melodi Lars-Erik Larsson
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 trefarget drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt.
Se, en hvitstammet bjørk 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 har sin farge fra 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.

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.
De kjempet både hun og han!
Nå lyser sei’rens baunebrann
utover Norges land.
Mot him’len stiger flagg ved flagg
Som tusen gledesbål i dag
For alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott
et flammende merke i rødt og hvitt og blått.
Som en regnbuens tegn under skyen
skal det evig i fremtiden stå.
Se det glitrer igjen over byen
I det røde og hvite og blå!
La det runge fra gaten og torget
Over landet som nordmenn har fått:
Du er vårt du er vårt gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt hvitt og blått.
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SANGER

JA, VI ELSKER

GUD SIGN VÅR KONGE GOD

Tekst Bjørnstjerne Bjørnson
Melodi Rikard Nordraak

Tekst Nikolai Fogtman
Omarbeidet og forenklet Gustav Jensen
Nynorsk oversettelse Elias Blix
Melodi Jean-Baptiste Lully

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.
og den saganatt som senker
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,
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.
Å, som fedres kamp har hevet,
det av nød til sei’r
også vi når det blir krevet,
for dets fred slår leir,
også vi når det blir krevet,
for dets fred dets fred slår leir.
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Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot
sign heim og slott!
Lys for ham ved din Ånd,
knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott!
Høyt sverger Norges mann
hver i sitt kall, sin stand,
troskap sin drott.
Trofast i liv og død,
tapper i krig og nød,
alltid vårt Norge lød
Gud og sin drott.

LILLE 17. MAI

LILLE 17. MAI
PÅ SYKEHUSET
16. MAI 2022
09.45 Flaggheising ved Trollhaugen barnehage.
Deretter marsjerer vi, sammen med Kristiansand
og Grim Skolemusikkorps, fra barnehagen til
sykehuset, hvor vi besøker barneavdelingen.

Foto: Privat

Tale ved ordfører Jan Oddvar Skisland.
Det serveres is fra Hennig Olsen,
boller fra Dampbageriet og brus til alle.

Marsjrute til sykehuset

KRISTIANSAND KOMMUNE | 17. MAI 2022

| 31

Foto: Privat

Husk å vise hensyn!
Gi korpsene god
plass i gatene!
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SKOLEARRANGEMENTER

DVERGSNES SKOLEENHET
13.00 Velkommen v/ leder av FAU. Tale for dagen
		
v/elevrådet. Underholdning fra Spinn
		
dansestudio. Aktiviteter og leker for hele
		
familien. Hoppeslott, lykkehjul, fiskedam
		
og kiosk med salg av is, pølser og
		
godsaker. Randesund skolemusikk spiller.
		
Betaling med Vipps. Parkering ved Coop
		
Mega. Vi oppfordrer de som bor nærme
		
til å la bilen stå. Ta gjerne med egen stol.
15.00 Arrangementet avsluttes.

FAGERHOLT SKOLE
12.00 Velkommen.
12.30 Oddernes Skolemusikk spiller.
12.45 Tale for dagen ved elevrådsleder
		
Jonas Bårdsen, 7. trinn.
		
Det blir loddsalg, kafeteria, leker m.m.
		
Vi håper alle tar med seg stort og
		
smått, og tilbringer en del av dagen
		
på Fagerholt skole.
		
Dersom været tillater det blir det satt
ut stoler og bord. Ta gjerne med egen
		
stol. Til de som bor i nærheten: la bilen
		
bli hjemme. Andre må bruke 		
		
parkeringsområdet ved Eidsbukta.
14.30 Arrangementet avsluttes.

HELLEMYR SKOLE
12.30 Arrangementet starter. Velkomsttale.
Kafé og spill. Salg av kaffe, kaker, pølser,
		
is, godteri og brus. Loddsalg,
		
underholdning, fiskedam og andre leker/
		
boder for barn.
13.00 Korpset stiller opp kl. 12.30.
		
Oppstilling til barnetoget. Toget går
		
rundt Hellemyrtoppen, og avsluttes
		
i skolegården, hvor barna som deltar
		
får en gratis is.
14.20 Trekning av hovedlotteriet.
14.30 Arrangementet avsluttes.
		
Ta gjerne med stol.

KARL JOHANS MINNE SKOLE
12.00 Karl Johans Minne skole inviterer elever
		
med familie, naboer, venner og bekjente til
		
en hyggelig 17. mai feiring. Det vil være
		
leker for barna, underholdning og
		
loddsalg. Salg av pølser, is, kaker, brus og
		
kaffe m.m. Vi har Vipps. Velkommen!
14.30 Arrangementet avsluttes.

KARUSS SKOLE
11.00 Karuss skole inviterer elever med familie,
		
naboer og venner til 17. mai feiring.
		
Det blir loddsalg og forskjellige aktiviteter
		
for barna, samt salg av pølser, is, brus,
		
kaffe og kaker. Ved dårlig vær blir
		
aktivitetene flyttet innendørs
		 (Karusshallen).
		
Velkommen skal dere være!
13.00 Arrangementet avsluttes.
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SKOLEARRANGEMENTER FORTSETTER

KRINGSJÅ SKOLE
11.00 Gudstjeneste i Frikstad kirke.
11.45 Tale og bekransning ved bautaen.
12.00 Skoletog til Kringsjå skole.
13.00 Velkomment til 17. mai feiring på Kringsjå
		
skole m/velkomsthilsen fra 17. mai
		
komiteen, nasjonalsang v/2. trinn, 17. mai
		
tale v/7. trinn.
13.45 Forskjellige underholdningsbidrag.
		
Kåring av beste veteranbil i toget,
		
og kåring av beste sanginnslag i toget.
		
Hele dagen vil det være aktiviteter i
		
skolegården m/fiskedam og lotteri,
		
åpen kafeteria osv.
15.00 Arrangementet avsluttes.

KRISTIANSAND INTERNASJONALE SKOLE
12.30 Games and refreshments in the
		
playground until 15.30.

KROSSEN SKOLE
11.30 Familiearrangement. Loddsalg med fine
		
premier, fiskedam og ulike leker. Det blir
		
salg av kaker og pølser. Arrangementer
		
holdes inne i gymsalen, eller ute hvis været
		
tillater det. Velkommen.
14.00 Arrangementet avsluttes.

LANGENES SKOLE
16.00 17. mai tale og underholdning av 5. klasse.
		
Det blir salg av kaffe, kaker, is og pølser.
		
Aktiviteter med lotteri, lykkehjul, fiskedam
		
og 17. mai leker. Mange fine premier.
		
Betaling med kontanter eller Vipps.
		
Arr: 5. klasse.

LOVISENLUND SKOLE
12.00 Familiearrangement i skolegården.
		
Kafé, aktiviteter og lotteri. Kun vipps.
		 Velkommen.
14.00 Arrangementet avsluttes.

LUNDE SKOLE
16.00 Lunde skole pyntes opp til fest, og er klare
		
til å motta store og små. Det blir leker, kafé
		
og loddtrekning. Velkommen og gratulerer
		
med dagen. Arrangør: 3. trinn.
18.00 Arrangementet avsluttes.

NYGÅRD SKOLE
16.00 Grendearrangement. Det blir leker
		
og underholdning for hele familien,
		
samt salgsboder.
18.00 Arrangementet avsluttes.

OASEN SKOLE BIRKELID
11.30 Det blir tradisjonen tro et arrangement på
skolen etter at skoletogene er ferdig.
		
Det blir sang, leker og salg av pølser.
14.30 Arrangementet avsluttes.

OASEN SKOLE STRØMME
12.30 Velkommen til familiearrangement på
		
skolen. Det blir salg av mat, tale for dagen,
		
ulike aktiviteter som fiskedam, boksekast,
		
sekkeløp, potetløp, lykkehjul og
		
tautrekking. Salg av bonger til betaling.
		
Betaling på vipps. Ta med stol.
		
Åpent for alle, hjertelig velkommen!
15.00 Arrangementet avsluttes.
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SKOLEARRANGEMENTER FORTSETTER

PRESTEHEIA SKOLE
12.00 Velkommen til 17. mai feiring på Presteheia
		
skole. Det blir gøye aktiviteter for barna,
		
lotteri og kafé med salg av brus, kaffe,
		
pølser, kaker og is. Parkering ved
		
Presteheia klubbhus. Arrangementet er
		
åpent for alle – hjertelig velkommen!
14.00 Arrangementet avsluttes.

SLETTHEIA SKOLE
11.00 Velkommen til arrangement på skolen.
		
Det blir ulike aktiviteter, kiosksalg og
		
lotteri. Ved dårlig vær blir
		
arrangementet flyttet inn på skolen.
13.00 Arrangementet avsluttes.

SOLHOLMEN SKOLE
12.00 Velkommen til Solholmen skole.
12.15 Kristiansand & Grim Skolemusikk spiller.
12.45 Tale for dagen v/elevrådsleder
		
Melak Teshome Gormesa og 		
		 elevrådsrepresentant
		
Daniel Eikaas Gomez, 7. trinn.
		
Det blir loddsalg, fiskedam, kafeteria,
		
leker, m.m. Vi håper alle tar med seg
		
stort og smått, og tilbringer en del av
		
dagen på Solholmen skole. Dersom været
		
tillater det, ta gjerne med egen stol.
		
Vi oppfordrer de som bor nærmest til
		
å la bilen stå hjemme, da det
		
er svært begrensede parkerings		
muligheter på skolen. Hjertelig velkommen.
14.30 Arrangementet avsluttes.
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STEINERSKOLEN
11.30 Foreldrene ved Steinerskolen holder
		
et åpent og pengefritt arrangement.
		 Etter barnetoget samles vi på 		
		
Steinerskolen for blant annet is, pølser
		
og lek. Det blir også kaker, koldtbord m.m.
		
Vi holder en hyggelig og uformell 		
		
stemning på Steinerskolen - alle er 		
		
hjertelig velkommen.

SUKKEVANN IDRETTSANLEGG –
FELLES ARRANGEMENT FOR STRØMME
OG VARDÅSEN SKOLER
12.00 Velkommen til familiearrangement.
		
Det blir morsomme aktiviteter for
		
barna, blant annet fiskedam, sekkeløp,
		
bukseheng og boksekast. Salg av
		
aktivitetskort og lyn-lotteri med flotte
		
gevinster. Skolekamp i fotball for
		
6. trinn. Kafé med salg av pølser,
		
kaker, kaffe, is og brus.
		
Vi oppfordrer alle til å betale med Vipps.
		
Tale for dagen. Randesund Skolemusikk
		
spiller. Parkeringsplassen fylles raskt opp,
		
så vi oppfordrer flest mulig til å spasere
		
eller parkere ved Strømme skole,
		
Søm kirke eller Frikirken.
		
Hjertelig velkommen.
14.30 Arrangementet avsluttes.

TORDENSKJOLDS GATE SKOLE
10.30 Velkommen til kafé med salg av pølser,
		
brus, kaker, kaffe, is med mer.
Leker for barna. 		
		
Konsert med Kristiansand og
		
Grim Skolemusikkorps.
		
Møt opp til en hyggelig stund
		
etter skoletoget.
13.00 Arrangementet avsluttes.

VÅGSBYGD SKOLE, FOR
AVDELINGENE AUGLAND OG ÅSANE
12.00 Vågsbygd skole inviterer elever med
		
familie, naboer og venner til 17. Mai
		
feiring på Vågsbygd skole (Augland).
		
Det blir aktiviteter for barna, samt salg
		
av pølser, is, brus, kaffe og kaker.
		
Vi ber alle om å ta med stoler. 		
		 Velkommen!
13.30 Arrangementet avsluttes.

Foto: iStock

WILDS MINNE SKOLE
12.30 Velkommen til bydelsarrangement for
		
hele Lund i nedre skolegård på Wilds
		
Minne Skole. Gøy for store og små, flotte
		
premier. Vi har leker og loddsalg.
		
Kiosken vil være fylt med godsaker.
		
Åpent for alle, også de som ennå ikke
		
har begynt på skolen.
14.30 Arrangementet avsluttes.
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Bussruter
Slik kjører bussene 17. mai 2022.
Hyppigere avganger til og fra barnetoget og
borgertoget på ﬂere linjer enn oppgitt i tabell.

M1
M2
M3
M4
10
12
15
19

Flekkerøy-Kvadraturen-UiASørlandssenteret-Dyreparken-IKEA

3 ganger i timen
Alle avganger til/fra
Sørlandssenteret/IKEA er innstilt

Sørlandssenteret-HånesUiA- Kvadraturen-Voiebyen

3 ganger i timen

Slettheia-Kvadraturen-UiA-Søm

3 ganger i timen

Hellemyr-Kvadraturen-Tømmerstø

3 ganger i timen

Sykehuset-Eg-Kvadraturen

3 ganger i timen

Kjos Haveby-KvadraturenUiA-Justvik

3 ganger i timen

Tinnheia-Kvadraturen-Lund/UiA

4 ganger i timen

Suldalen-Kvadraturen-UiAGimlekollen

2 ganger i timen

Se AKT Reise-app
for mer informasjon.

akt.no
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Ta buss til toget
Sjekk avgangstider til disse rutene på
akt.no eller på AKT Reise-app:

30

31

32

35

36

40

42

43

44

45

51

52

56

Det kan oppstå avvik når skoletogene i bydelene avvikles.
Bussene kjører også i år avvikende trasé i Kvadraturen når barnetoget
og borgertoget i Kvadraturen avvikles. Se flere detaljer på akt.no
akt.no
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Reis lett med akt.no
All informasjon om kollektivtraﬁkk i Agder ﬁnner du
på akt.no. I vår reiseplanlegger ﬁnner du reiseruter
og rute-tider, også med sanntidsinformasjon for
hele agder.

Reiseplanleggeren kan også lastes ned
som mobilapp for iPhone og Android– helt gratis.

akt.no
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Familierabatt i helger
og på offentlige fridager
En voksen med gyldig reisebevis kan ta med
inntil ﬁre barn under 18 år gratis

Gyldig reisebevis er enkeltbillett, periodebillett eller Flexikort.
Husk at alle må reise sammen på hele strekningen. Gjelder ikke
på nattbuss, ﬂybuss og kommersielle ekspressbusser.
akt.no
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Kjøp periode- og enkeltbilletter med AKT Billett-appen
Følgende reiseprodukter er tilgjengelige som mobilbillett:

 30-dagersbillett  7-dagersbillett
 24-timersbillett  Enkeltbillett
Du kan kjøpe 30-dagersbillett for alle alderskategorier, samt
7-dagersbillett for alderskategorien Voksen (30-66 år). 24-timersbilletten
og enkeltbilletter kan kjøpes for reiser i hele Agder for barn, honnør og
voksne. Merk at Studentkort og Flexikort ikke kan kjøpes med mobilappen.
akt.no
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Foto: iStock
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KILDEN

17. mai kl. 14.00

FESTKONSERT
PÅ NASJONALDAGEN

Kristiansand Symfoniorkester holder
tradisjonen levende med å holde konsert
på nasjonaldagen.
Som vanlig blir det norsk festmusikk,
moro og allsang.
Ta med din egen sangstemme og godt humør.
Du rekker garantert borgertoget!
Dirigent: Peter Szilvay
Solist: Ingeborg Gillebo, mezzosopran

Billettpris fra 150,- til 250,-

KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER

KILDEN.COM

