
                                    

17. Mai 2021

Tvedestrand

17.maikomiteen gratulerer alle

med dagen.

Husk: Det er fortsatt viktig å 

være sammen – på avstand. 

 06.00 Salutt 

 08.00 Minnestøtta: 

 Tale og kransenedleggelse: Hermann Goderstad 

 Blomsternedleggelse v/ Russepresidenten 

 Tvedestrand Musikkorps spiller 

 Tvedestrand Mannskor synger 

 10.00 Salutt.  

 Tvedestrand Musikkorps spiller på Søgnebrygga 

Båttog fra Søgnebrygga mot Lyngør 

 10.15 Sang, musikk og appell i Sansehagen ved 

Strannasenteret. Kirken og Tvedestrand 

Musikkorps deltar  

 12.00  Båttoget ankommer Lyngør og korpset spiller på 

Doktorbrygga.   

 13.00 Bilkortesje i sentrum. Oppstilling i ved 

Tjennaparken.  

Norge i rødt, hvitt og blått 

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.

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!



 

 

 

 

Båttoget ledes av den gamle 

skyssbåten Søgne, som holder 

en fart på 4-5 knop under hele 

turen. 

Kanonjolla, Redningsselskapet 

og kommunebåten Terna 

deltar fra sentrum.  

Privatbåter kan bli med fra 

start eller kople seg på toget 

underveis. 

17.Mai båttog 2021 

Tvedestrand  Skipper er ansvarlig for egen

båt og passasjerer om bord

 Helsemyndighetenes regler

for avstand og samling av

personer i forhold til

smittespredning gjelder.

 Husk redningsvest og

oppdatert utstyr.

 Kommunikasjonskanal:

VHF kanal 8

 I Lyngør blir det korpsmusikk 

  ved Tvedestrand Musikkorps 

  fra Doktorbrygga kl. 12.00 

Gud signe vår konge god 

Gud signe vår konge god! 

Sign ham med kraft og 

mod sign hjem og slott! 

Lys for han ved din Ånd. 

Knytt med din sterke hånd. 

Hellige troskaps bånd. Om 

folk og drott. 

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. 

Norske menn i hus og hytte, 

takk din store Gud!  

Landet ville han beskytte, 

skjønt det så mørkt 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 kamp har 

hevet det av nød til seir, 

også vi, når det blir krevet, 

for dets fred slår leir. 


