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!

En vårdag i en solskinnsstund
på benken i Studenterlund
der sitter han og hun,
to unge, nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss,
i 20 grader pluss.
Hun er som en gryende forsommerdag
som farves av gjenskinnet av 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.

Mørke skoger suser under vårens vind,
fjordens bølger bruser,
slår mot stranden inn.
Over vide bygder, åser, skog og vann
stryker vinden lett
som klapp av moders hand,
hvisker stille: HADELAND.
Våre fedre bodde her fra gammel tid,
ingen kan vel nevne dagen de kom hit.
Sekel etter sekel kom og gikk sin gang,
stille har de virket gjennom tiden lang
trofast for sitt HADELAND.
Sol og skyer skifter, slik er livets gang,
stundom har du døyet
nederlag og tvang.
Gjennom alle trengsler,
under natten lang
har du alltid sunget håpets lyse sang
om en morgen, HADELAND.
Fagert ligger landet som vårt øye ser,
våre beste minner har vi samlet her.
Se hvor bølgen glitrer,
leker lett mot strand,
fjord og bygder alltid være lykkens land,
gamle, kjære HADELAND.

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,
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 hvad 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.
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Fulldistribusjon

GRAN KOMMUNE

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.

HADELANDSSANGEN

PROGRAM
for 17. mai 2022

NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT

GRANAVOLLEN/SANNE

GRYMYR

JAREN

Kl. 08.45 Hadeland dialekt- og mållag bekranser Vinjes grav.
Mannskoret KK synger.
Minnetale v/Nina Refseth, direktør ved Norsk folkemuseum i Oslo
Kl. 9-12 Åpen kafé i Kommunehuset.
Kl. 09.15 Gran Jente- og Guttekorps, mellomkorpset, spiller på Granhøi
Kl. 10.45 Konsert med Mannskoret KK i Nikolaikirken
Kl. 10.45 17. mai-togets avmarsj fra Gran stasjon til Granavollen
Sanne skole
Rakalauv barnehage, fra Hvattumsvingen
Gran ungdomsskole
Foreldre og andre
Gran Jente- og Guttekorps fra Ringvold
Mannskoret KK, fra Sannesvingen
Kl. 12.00 17. mai-togets innmarsj på vangen.
Fanfare lyder over vangen.
Granavollen Vel inviterer. Konferansier: Anne Marie Hvattum
Gran Jente- og Guttekorps spiller. Allsang.
Bekransning v/7. trinn og underholdning v/5. trinn, Sanne skole
Tale for dagen v/Mikkel Nysveen-Lund, 10. trinn, Gran ungdomsskole.
Sang v/Kristin Bjerkerud m.fl.
Kl. 12.45 Alle er velkomne til bevertning og leker på Sanne skole.

Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 10.15
Kl. 10.30
Kl. 11.45
Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 13.00

Kl. 07.45
Kl. 08.00
Kl. 09.15
Kl. 09.45

Fylkesveg 33 til Sannesvingen, blir delvis stengt mellom kl. 11.00 og 12.30.
Buss kl. 10.15 fra Granavollen til Gran stasjon

VASSENDEN/TRINTOM
Kl. 08.00 Flaggheising i Vassenden.
Kl. 09.55 17. mai-tog fra Trintom skole
Rute: Nordre Ålsvegen – Sykehjemsvegen – Skjervum helse- og omsorgssenter
Gran Jente- og Guttekorps, hovedkorpset
Trintom skole
Espira Romholt barnehage
Gran ungdomsskole
Foreldre og andre
Kl. 10.25 Innmarsj Skjervum helse- og omsorgssenter
Gran Jente- og Guttekorps spiller. Allsang.
Kl. 10.45 17. mai-togets avmarsj fra Skjervum helse- og omsorgssenter
– Skjervumsvegen – Granvang - Trintom skole
Kl. 11.15 Fellesarrangement på Trintom skole
med underholdning, leker for barna, servering m.m.
Tale for dagen.
Kl. 16.30 Mannskoret KK synger på Skjervum helse- og omsorgssenter.

Frokostcafé på Grymyr skole
Sang ved alle elever 1. – 7. trinn på Grymyr skole
Tale for dagen v/ordfører Randi Eek Thorsen
Tale v/7. trinn
Barnetogets avmarsj fra Grymyr skole Grymyr skole – Leikvoll barnehage
Bekransning og sang utenfor Grymyr kirke
Familiegudstjeneste i Grymyr kirke v/Kari Lette Pollestad Høghaug
Barnetogets avmarsj fra Grymyr kirke.
Gran Jente- og Guttekorps
Kl. 13.20 Innmarsj på skolen.
Konsert med Gran Jente- og Guttekorps.
Pølser og brus til elever og korpsmedlemmer.
Kl. 13.45 Trekning loddsalg og takk for i dag

BJONEROA
Kl. 08.00 Flaggheising
Kl. 09.00 Bjoneroa Musikkorps spiller ved Bjoneroa eldresenter.
Kl. 09.30 17. mai-togets avmarsj fra Bjoneroa eldresenter
– Stilla elvepark – Bjoneroa skole
Kl. 10.15 Tale for dagen. v/Marianne Røssum Strande, rektor Bjoneroa skole.
Konsert v/Bjoneroa Musikkorps
Kl. 11.00 Bevertning for barna, salg av forfriskninger og loddsalg.
Kl. 11.45 Bekransning av bautaen.
Kl. 12.00 Familiegudstjeneste i Sørum kirke v/Dagfinn Magnus
Kl. 13.00 Leker for barna.

FREDHEIM
Kl. 09.30 Familiegudstjeneste i Tingelstad kirke v/Kari Lette Pollestad Høghaug
Kl. 10.00 17. mai-togets avmarsj fra kirkevangen. Brandbu skolekorps.
Kl. 10.45 Samling på Fredheim skole.
Tale for dagen v/Helene Warg og Adrian Haga, 7. trinn.
Kl. 11.15 Aktiviteter og leker for barna. Kiosk- og loddsalg. Gymsalen åpen for alle.
Kl. 12.15 Underholdning.

MOEN
Kl. 08.00 Flaggheising på Moen skole.
Kl. 09.45 17. mai-togets avmarsj fra Moen skole til Moen kirke
Moen Musikkforening – Moen skole – Solsida barnebeite
– Trulserudenga barnehage
Rute: Stensrud - Gamlevegen - Moen kirke.
Kl. 10.15 Familiegudstjeneste i Moen kirke v/Ruth Kari Sørumshagen
Kl. 10.45 17. mai-togets avmarsj fra kirken til Moen skole.
Rute: Fv. 54. Moen Musikkforening.
Kl. 11.45 Moen Musikkforening spiller.
Tale for dagen v/elever i 7. trinn.
Is til barna. Underholdning. Salg av forfriskninger og loddsalg. Leker.

Jaren Hornmusikkforening spiller koraler ved Gran rådhus.
Flaggheising.
Familiegudstjeneste på Jaren misjonshus v/Karin Hansen Bøe
17. mai-togets avmarsj fra Misjonshuset
Rute: Parallellvegen – Sætergutua – Jaren senter – Marienlyst
Jaren Hornmusikkforening
Jaren skole
Solheim barnehage
Kl. 10.30 Jaren Hornmusikkforening spiller.
Tale for dagen v/elever i 7. trinn.
Is til barna. Underholdning og leker. Kiosksalg.

BRANDBU
Kl. 08.00 Flaggheising i Brua
Brandbu Skolekorps, hovedkorpset.
Kl. 09.00 Brandbu Skolekorps, mellom- og aspirantkorpset spiller
på Røysumtunet
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste i Størenslunden v/Karin Hansen Bøe. Barnekor.
Kl. 12.00 17. mai-togets avmarsj fra Brandbu barneskole
Rute: Nobels gate – Storlinna - Rosendal - Marka - Størenslunden.
Brandbu skolekorps, hovedkorpset
Brandbu barneskole
Brandbu Idretsforening
Brandbu Røde Kors
Moen Musikkforening/Jaren Hornmusikkforening.
Bergseng bondegårdsbarnehage
Røysum barnehage
Bjørklund barnehage
Marka barnehage
Fagerlund barnehage
Foreldre og andre
Tale for dagen på Marka v/elever i 7. trinn, Brandbu barneskole
Kl. 13.45 Innmarsj i Størenslunden.
Brandbu skolekorps spiller
Konferansier: Elever i 7. trinn, Brandbu barneskole
Brandbu barneskole underholder
Kiosk, leker og lotteri.
Kl. 16.00 Russetog
Jens Røislies veg – Storlinna – Nobels gt. - Rosendal
Jaren Hornmusikkforening
Kl. 17.00 Familiefest i Størenslunden
Konferansier: Elever i 7. trinn, Brandbu barneskole
Jaren Hornmusikkforening spiller.
Tale for dagen v/Nina Warg, 8. trinn, Brandbu ungdomsskole
Good Vibe
Tale v/russepresident Torgrim Westhagen Sandmo.

