17. mai 2019
Program for Strindheim skole

Familiearrangement kl. 17
Arrangør: Strindheim skoles musikkorps

Program for dagen:
Kl. 06:30
Kl. 07:15
Kl. 08:00
Kl. 09:15
Kl. 09:30

Kl. 13:00
Kl. 16:00
Kl. 16:00

Kl. 17:00

Morgenspilling/vekking i kretsen.
Frokost for Hovedkorpset i Gymsalen
FLAGGHEISING, sang og taler – deretter avmarsj til
Thornæsparken
Avmarsj fra Thornæsparken (krysset Kirkegt./Nonnegt.)
Oppmøte for hele skolen i Bispegata
Barnetog i sentrum. Strindheim Skole går i år som nr. 18
Toget avslutter ned Kjøpmannsgata retning Bakke bru
Borgertoget i Sentrum
Russetoget i Sentrum
Oppmøte for hele korpset på Persaunet Bo og Helsesenter. Vi
marsjerer derfra til Strindheim Skole via velferdssentrene på
Valentinlyst og Bromstad. PUBLIKUM OPPFORDRES TIL Å SLUTTE
SEG TIL TOGET UNDERVEIS
17. Mai arrangement på skolen.

Når vi marsjerer kan fanen følges på nett – så vet dere akkurat hvor vi er! Gå
inn via hjemmesiden vår strindheim.net

Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen!
Telefon: 73918782. Adresse: Tessems vei 2 (inngang Persauneveien), 7045
Trondheim

FAMILIEARRANGEMENT KL.17.00
Tradisjonen tro ønsker vi alle velkommen til vårt familiearrangement i skolegården
på Strindheim Skole!
Som tidligere blir det kafé med hjemmelagede kaker og nytraktet
kaffe, pølser, pizza, popcorn, is og brus.
Det blir mye moro med blant annet tombola, stylter, potet- og sekkeløp, ballkast,
fiskedam, lykkehjul og mange andre aktiviteter.
Vi tar kontanter og til bongekjøp kan du bruke vipps. Salg av bonger starer kl. 16:30.

Ta med hele familien, slekt og venner, og støtt korpset ved å ha en
tradisjonell og hyggelig 17. mai-feiring sammen med oss.

Til lykke med dagen!
Hilsen Strindheim Skoles Musikkorps

JA, VI ELSKER DETTE LANDET
(Bjørnstjerne Bjørnson / Rikard Nordraak)

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 hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.
Har den Herre stille lempet,
så vi vant, 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 krevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
Også vi, når det blir krevet,
for dets fred, dets fred slår leir.

KONGESANGEN
(N. Fogtman / Jean-Baptiste Tully)

Gud sign vår konge god!
Sign han 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!
GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND
(Elias Blix / Christoph Ernst Friedrich Weyse)

Gud signe vårt dyre fedreland,
og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøer saman bu,
som kristne det kan seg søma
No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd
til groren ein gong er mogen.

NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT
(Finn Bø / Bias Bernhoft / Arild Feldborg / Lars-Erik Larsson)

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 trefarget drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt.
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 farge til breen,
det er Norge i rødt, hvitt og blått

HAR DU LYST TIL Å SPILLE I KORPS?
Strindheim Skoles Musikkorps trenger hele tiden påfyll av nye musikere og musikere
som har spilt i korps før. Hvis du har lyst til å begynne å spille i korpset vårt ta gjerne
kontakt med oss, du finner kontaktinfo på www.strindheim.net
Du kan selvfølgelig også komme innom i gymsalen på Strindheim Skole en mandag
ettermiddag og slå av en prat. Vi øver der hver mandag fra 17.15 til 19.30.

VELKOMMEN! ☺
Sammen med oss lærer du å spille, får nye venner på tvers av kjønn og alder, har det
moro og vi har ingen reservebenk.
«Gjestedirigent» på
konsert!

Steinkjer 2018; noen glade vinnere av
1.pris i underholdningskonkurransen
Namsskogan
sommer 2018

Strindheim Skoles Musikkorps styre består i dag av disse frivillige:
Leder: Annette Hustad
Nestleder: Katrine Aronsen
Sekretær: Patrick Ulrichsen
Kasserer: Ingvild Jentoft Hestvik
Material: Eskild Kvarner
Musikkfaglig: Kristin Richstad Eriksen
Aspirantutvalg: Anette Østbu
Arrangement: Thorbjørn Sefting
Varamedlem: Trine Wigtil
Foruten disse to viktige personene:
Dirigent: Vegard Søbstad Myhre
Dirigent aspiranter: Torstein Kubban

TAKK!
Vi vil rette en stor takk til
alle våre annonsører som
er veldig positive og som
har stor forståelse for det
vi driver med! Derfor
oppfordrer vi alle til å
benytte seg av tjenestene
disse tilbyr. Annonsørene
støtter oss - dere støtter
dem.
Vi ønsker også å takke
alle foreldrene som stiller
opp og gjør en
kjempeinnsats!

Leangenvn 7 / tlf. 48893648

