
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 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. :/: 

 
Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem, 

furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. 
Og som fedres kan har hevet det avnød til seir, :/: 

også vi, når det blir skrevet, for dets fred slår leir. :/:

VÅLERSANGEN 
Se Våler, min herlige fedrenebygd, er annetsteds fremmed; men her er
jeg hjemme og føler meg trygg. Se frodige marker og hegg og syrén,

og skoglien kranset av bjerken så fin. Se fedrenehjemmet med
barndommens drøm, og ungdommens lengsler og tiden så skjønn. 

 
Her er da mitt virke fra morgen til kveld. Med varsomme hender mitt

hjem vil jeg trygge og øke dets vel. Ja, her vil jeg bygge og her vil jeg
bo, med mine i kjærlig og inderlig tro på hjembygdens fremtid, med

lykke og hell, for kommende slekter til livsdagens kveld.

NORGES KONGESANG 
Gud, sign vår konge god! Sign ham med kraft og mot, sign hjem og

slott! Lys for ham ved din Ånd, knytt med din sterke hånd hellige
troskapsbånd om folk og drott!

Gratulerer med dagen, Våler! 

Program for 17.Mai 2022 

Våler kommune 

Mai17.



17. MAI KOMITÉEN ØNSKER  ALLE 
HJERTELIG VELKOMMEN!

 
08.00 Flaggheising 
           v/1. Våler speidergruppe på disse stedene: 
                  Våk skole og Kirkebygden barne- og ungdomsskole 
                  Våler helse- og sosialsenteret 
                  Våler Herredshuset og Våler kirke 

        
All parkering skjer etter anvisning fra parkeringsvakter. 
Parkeringsavgiften kr.20,- går til 1. Våler speidergruppe 
som organiserer parkeringen.

08.15 Bekransing av bautasteinen ved Våler kirke 
           v/Våler forsvarsforening 

10.45 Gudstjeneste i Våler Kirke

12.00 Oppstilling av 17. Mai-toget ved Kirkebygden skole 
           Rekkefølge: 
                     Øst politidistrikt
                     Ordføreren 
                     17. mai komiteen 2022 
                     1. Våler speidergruppe 
                     Ljom musikkorps
                     Våk skole                 
                     Kirkebygden barneskole
                     Våler ungdomsskole
                     Krapfoss Hornorkester
                     Læringsverkstedet Våler naturbarnehage 
                     Sperbund familiebarnehage 
                     Våk barnehage 
                     Kirkebygden barnehage 
                     Augerød barnehage 
                     Lag og foreninger (med faner) 
                     Folketoget

12.15 Avmarsj fra Kirkebygden skole til Helse- og sosialsenter

Ca.12.40 Program ved Helse- og sosialsenteret 
               • Velkommen v/ordfører Reidar Kaabel (konfransier)
               • Ljom musikkorps spiller
               • Vi synger tre vers av «Ja, vi elsker» 
               • Kongens tale  (elevrådsleder, Zaid)
               • Vi synger «Kongesangen» 
               • Tale for dagen (Ordfører Reidar Kaabel)
               • Vålersangen

              Etter programmet er ferdig (ca.13.05) 
              ved Helse- og sosialsenteret går 17. mai-toget tilbake 
              til Kirkebygden skole, hvor det er fremme ca. kl. 13.30

Ca. 13.30 - 15.30 Leker for barna og kiosksalg 

   
VÅK SKOLE OG KIRKEBYGDEN SKOLE: 
Tradisjonelle leker for barna og kiosksalg fra ca. kl. 13.30
på begge skolene.

Husk å ta med stol, bord og eventuelt medbrakt mat.

Program for dagen 17.Mai i Våler 2022

Kirkebygden og Våk


