
 

 

Program for 17. mai i Hurdal 

Kl.08.00 Flaggheising over hele bygda. 

Offisiell flaggheising på sykehjemmet ved ordfører Paul Johan og Hurdal flis- og messingblås. 

Kl.10.00  Familiegudstjeneste i Hurdal kirke 

Kl.11.00 17. mai toget stiller opp ved Hurdal skole og kultursenter. 

Kl 11.45 Toget ankommer Hurdal Helsetun 

 Programmet ledes av ordfører Paul Johan Moltzau 

• Allsang: «No livnar det i lundar» 

• Tale ved elever fra 10. trinn 

• Allsang: «Ja, vi elsker» 

Kl 12.35  17. mai toget ankommer Hurdal skole og kultursenter, ved hovedinngangen. 

  Programmet ledes av ordfører Paul Johan Moltzau 

  Hurdal flis- og messingblås spiller til alle kommer frem. 

  Allsang: «Norge i rødt, hvitt og blått», Hurdal barnekor er forsangere. 

  Hurdal barnekor synger «Kom mai du skjønne milde» 

  Salgsbodene åpner etter at toget er avsluttet. 

  10. trinn står for salg av kaffe og kaker. Is, pølser og brus selges i egne boder. 

  Loddsalg v/ FAU 

  Leker for barna 

Kl 13.30  Tale for dagen ved Bjørn Riiser 

Kl 13.45  Konsert ved Hurdalskoret 

Kl.14.00  Konsert ved Hurdal flis- og messingblås. 

Kl.14.15  Kino for barn og ungdom 

Kl.15.00  Arrangementet avsluttes ved Hurdal skole og kultursenter. 

Program på Steinerskolen 17.mai i Hurdal: 

Kl. 14.00 Lunsj, leker og lotteri. Alle er velkomne og alle tar med en rett til felles bord. Det blir salg av is og 

kaker. Påmelding: fau.hurdal@steinerskolen.no 

Kl. 15.30 Veteranbilkortesje. Start i Rustad, gjennom Klokkermoen, nedom sykehjemmet og til Hurdal Verk 

folkehøgskole. Salutt kl 16.30. Kortesjen kjører videre via Knaimoen og avsluttes på sykehjemmet. 

Ved dårlig vær foregår programmet ved Hurdal skole og kultursenter i idrettshallen. 

Toget settes opp i bussrondellen ved hovedinngangen til Hurdal skole og kultursenter. Ruten går via rundkjøringen ved Torget, og  

følger RV 180 til Helsetunet. Etter arrangementet, returnerer toget samme vei tilbake og avsluttes ved hovedinngangen på Hurdal  

skole og kultursenter. 

 

RV 180 stenges for biltrafikk mens toget går, omkjøring via Knaimoen. 

Dyr og egen musikk er ikke ønsket i toget. 

Toget stiller opp som følger: Lensmann, Flaggborg, Kommunestyret, 17. mai komiteen, Hurdal flis- og messingblås, Rustad  

barnehage, Læringsverkstedet Naturbarnehage, Hoppensprett barnehage, Steinerskolen 1-4, HUSK 1-10, Hurdalskoret, øvrige  
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