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 SAND 

Kl. 09:30  Trøftskogen - Bekransning av Per Nylands minnebauta. 

Kl. 11:15  Skolebarna med foreldre/foresatte møter ved kirken 
Kl. 11:30  Sand kirke: Festgudstjeneste ved Thomas Tinglum,       
organist Ahmad Mirzayev. 

Kl. 12:30  Bautaplassen v/Sand kirke: 
                Tale ved fungerende ordfører Lasse Juliussen. 
                Tale for dagen ved 7. klasseelevene: Celine Gravli Skulbru,
Anine Hesbråten,Tobias Svennebybråten Nesset, Sondre Evensen, 
Mille Marie Fjeld Stenerud, Jenny Vien og Hanna Haug Engebråten. 

Bekransning av bautaene. 
Sang før talen: Odalssangen. 
Sang etter talen: Ja, vi elsker 
Skolekorpset spiller og 17. mai-koret (Storsjøkoret og Odal bygdekor) 
synger. 

Kl. 12:45  Toget går fra Sand kirke i følgende rekkefølge: 
                Flaggborg, skolekorpset, ordfører, 7. klasse, 
                1. – 6.klasse, Sand og Møllerbakken barnehager, andre. 

Toget går til sentrum, Herredsvegen til Nord-Odal sykehjem. Her 
stopper toget utenfor på Bunesvegen og skolekorpset spiller ”Ja, vi 
elsker". Toget fortsetter til Sand sentralskole. 

Kl. 13:45  Sand sentralskole - 17. mai-leker og bevertning. 
Fotballkamp mesllom 7. klasseelever og foreldre. 



 MO 

Kl. 08:15  Knapper skole - frammøte ved skolen. 
Kl. 08:30  Toget går vestsiden ned til kirken -Traktorskyss følger toget. 
                Skolekorpset følger til den gamle Anders Sæther-butikken.  

Kl. 09:00  Åpen 17. mai-kafé i Mo gamle kommunehus 
Kl. 09:45  Skolebarna med foreldre/foresatte møter ved kirken 
Kl. 10:00   Mo Kirke: Festgudstjeneste ved Thomas Tinglum, organist
Ahmad Mirzayev. 

Kl. 10:45  Bautaplassen v/Mo kirke: 
Tale for dagen ved 5. klasseelevene: Malin Mossefin-Hagen, Enya
Cathrine Engen, Christine Alfsen Fjærestad og Ella Eline Karlsen. 

Bekransning av bautaene. 
Sang før talen: Odalssangen. 
Sang etter talen: Ja, vi elsker. 
Skolekorpset spiller og 17. mai-koret (Storsjøkoret og Odal bygdekor)
synger. 

Kl. 11:15  Toget går fra Mo kirke i følgende rekkefølge:  
                 Flaggborg først, fulgt av skolekorpset, ordfører,  
                 7. klasse, 1. – 6. klasse, Mo- og Knapper barnehage, andre. 
Toget går til skolen opp mot Østmoåsen og stopper ved Mo bosenter 
for å spille og synge ”Ja, vi elsker”. 

På skolen blir det tale ved fungerende ordfører Lasse Juliussen. 
17. mai-leker og bevertning. 
Fotballkamp mellom 7. klasses elever og foresatte. 



FEDRELANDSSANGEN 
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 saga natt som senker, drømme på vår jord, 
og den saga natt 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 kjempet, 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. 

 
ODALSSANGEN 

Der er en bygd, den er deg slik, den aldri glemmes skal. 
Med krans omkring av skog så rik, med gard og hem ved 

sund og vik, 
med blink av vann som fra krystall – den bygd er Nord-Odal. 

Her sprang du om som barn en gang, lik dine barn igjen. 
Du hørte lokk og bjelleklang fra åsen høgt, fra setervang. 
Og hvor du kom i hus og grend, var hver og en din venn. 
Og langt fra den på fremmed vei, du bær en lønnlig kval. 
Du stunder dit og glemmer ei, og der engang du ønsker 

deg. 
Å kvelde inn på Guds befal – den bygd er Nord-Odal. 

Lars Kjølstad 


