17. MAI PROGRAM

I SAUHERAD
FELLESARRANGEMENT PÅ GVARV

Program for fellesarrangementet med barnetog/folketog
Kl. 08.00
Kl. 10.00
Kl. 10.50
Kl. 11.15
Kl. 11.30
Kl. 11.45
Kl. 12.30
Kl. 13.00

Flaggheising ved Sauherad barne- og ungdomsskole
Gudstjeneste i Nes kyrkje
Tale ved minnesmerket på Nes over de falne
under 2.verdenskrig
17.maitoget stiller opp på Sauherad barne- og
ungdomsskole
Velkomst og kort appell av elevrådet
Avmarsj barne- og folketog. Sang ved Sauherad
bygdeheim og Furumoen omsorgssenter
Ankomst Sagavoll folkehøyskole. Velkomst av
Ungdomsrådet. Tale for dagen
Fellesarrangement slutt

Trasé for toget: Oppstilling på grusbanen framfor småtrinnet.
Kl.11.45 starter toget og går mellom samfunnshuset og flisfyringsanlegget, ut på hovedveien og ned til Gvarv sentrum.
Ved legesenteret svinger toget ned til Holmenvegen. Vi
passerer Furuheim og Furumoen, og kommer ut på hovedveien ved Kiwi. Videre går toget over broen og opp til Sagavoll. Skoleområdet vil være opptatt av barne- og folketoget,
men det er gode parkeringsmuligheter langs traséen.

SUNDS

Hjertelig velkommen til Sunds ønsker Sunds Bygdelag!
Ta gjerne med gevinst til utlodningen.
Kl. 15.00 • Tale for dagen
• Leiker og konkurranser: pilkast, skyting
og hesteskokasting
• Natursti
• Utlodning
• Salg av kaffe og kaker m.m

AKKERHAUGEN

Velkommen til 17. mai feiring på Akkerhaugen
Kl. 13.15
Kl. 13.30
Kl. 15.15
Kl. 15.45

Åpne kiosk
Leker
Fotballkamp mellom barn og foreldre
Underholdning, premieutdeling og takk for i dag.

HØRTE GRENDEHUS

Velkomne til 17. mai feiring på Hørte Grendehus.

GVARV

Kl.13.45

Etter fellesarrangementet blir det tradisjonell grendefest
på Sagavoll for alle som vil kome.
Kl. 13.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30

Sal av mat, kaker, is mm
Leiker
Kulturprogram med m.a musikkinnslag sang med
kor, solo og allsang, samt div. underhaldning.

Vel møtt?

NES KYRKJE

Kl. 10.00 Gudstjeneste. Anne-Inger Lunner er liturg og
predikant, Bruno Hageman er organist. Takkoffer til vennskapsmenigheten i Johannes-kirka i Viljandi i Estland. Etter
gudstjenesten skal det legges ned blomster på minestøtta
for de sjømenn fra Sauherad som omkom under 2. verdenskrig. Kort tale ved Ivar Solbu.

Kl. 14.00
Kl. 13.45
Kl. 15.45
Kl. 16.00

Dørene åpner. Salg av lapskaus, brus, kaffe
og kaker.
Leikene starter
Leikene starter
Premieutdeling
Slutt

HJUKSEBØ GRENDEHUS

Alle er hjertelig velkomne til trivelig lag på Hjuksebø for
store og små.
Kl. 11.30
Kl. 14.30

Dørene åpnes, velkommen!
Åpen kafe og leker for barna.
Vi avslutter

PS: Som i fjor kan du også i år betale med Vipps!

KLEVAR SKULE

Velkommen til 17. mai feiring på Klevar skule

STRANNA

Kl. 17.00

Stranna Vel ønsker alle hjertelig velkommen!
Kl. 13.00 - 16.00 Arrangementet er på grendehuset/gamle
Stranna skule. Leiker for barna, salg av lapskaus, pølser,
is, kaker, brus og kaffe. Loddsalg og god 17. mai-stemning.

Kl. 21.00

Dørene åpnes, velkommen!
Hesteskokasting, natursti, utdeling av is til 		
barna, fiskedam og leiker.
Servering
Premieutdeling + loddsalg og trekning.
Vi avslutter ca. kl. 21

