
Kjære alle sammen

I dag feirer vi vår grunnlov som ble underskrevet på 
denne dag i 1814. Grunnloven sikrer oss frihet og 

rettigheter. Det er viktig å huske at dette ikke er en 
selvfølge i verden i dag. 

Derfor skal vi feire grunnloven og tenke på hvor heldige 
vi er i Norge, og i Rugtvedt skolekrets. Tradisjon tro skal 
vi lage folkefest hvor vi treffer venner og kjente, og la 

barna kose seg med is, pølser og leker. 
Denne dagen vekker dugnadsånden i oss, og jeg vil 

spesielt takke alle foreldre i 6. og 7.klasse som legger til 
rette for en fin feiring på skolen vår. 

Gratulerer med dagen!

Tom- Freddy Andreassen

17. mai komitéen 2019

Leder:    Tom-Freddy Andreassen 
Nestleder:  Cecilie Berby Hegna 
Kasserer:  Merete Nystrand
Lotteri   Njål Håkon Natland
Program:  Anita Kumar
Revisor:   Bjørg Ditlefsen
Parkering:   Erik Nilsen
Flaggborg:  Vidar Bjerke
Kafé/kiosk:  Helene Heimdal
Leker:   Anne Bommen

Skole- og borgertog organisering

Flaggborg – Bunadsfolk – Hovedkomiteen – Barnehager 
- Bamble musikkorps - 10 klasse - Barnetrinnet – 
Rugtvedt og Rønholt skolekorps - Ungdomstrinnet - 
Bamble Idrettsforening – Andre lag og foreninger – 
Alle andre som ønsker å gå sammen i toget

Marsjrute
Skoleplassen - Elgveien - Ekornveien - Klubbhuset - 
Gangstien - Gamle Ove’s - Skoleplassen 

Program for 17.mai

Kl.07.00  Speidere deltar i ”skramletog” på 
    Cocheplassen 
 
  Cocheplassen – skolen

Kl. 08.00  Flaggheising på skolen, ved speiderne. 

Kl. 08.45  Samling ved Bamble kirke 
  Bekransning av minnestøtten. 
  Minnetale av Arne Magne Olsen.

Kl.09.00 Gudstjeneste i Bamble kirke

Kl. 11.00 Samling på skolen. Konferansier 
  Børre Bamle
   Premiering. Utdeling av premier tegne-   
  og loddsalg konkurranse. Kunngjøring av  
  vinnere - lotteri.
  Kafé og kiosk åpner.

Kl.11.50 Oppstilling til skole- og borgertog

Kl.12.00 Salutt – Skole- og borgertog starter 
  Marsjrute, se venstre på siden. 

Kl.12.45 Toget ankommer skoleplassen. Alle 
  synger tre vers av «Ja, vi elsker dette   
  landet». 
 
  Tale for dagen ved elever fra 10. Klasse.
  Lilly-Marie Berge Johansen og Lars 
  Rikard Versto Gjerstad

  3. 4. og 5. klasse synger «Rugtvedt 
  sangen» og er forsangere på «Norge i   
  rødt, hvitt og blått» 

Kl.13.00 Aktiviteter/ Leker på kunstgressbanen
  Hoppeslott, luftgeværskyting mm.

Kl 14.30  Avslutning

Rugtvedt skole’s 17. mai sang

Tekst:   Klassene 3, 4. og 5 klasse, og Magnar Kleiven
Mel.: Magnar Kleiven

1. vers 
I dag er den dagen vi har gledet oss til, med kongen 
i Oslo som hilser og vinker. For i dag er det bråketog 
og moro og spill. Og slitne i beina vi halter og hinker. 
Hele høsten og vinter’n, og morra og kveld vi har øvd 
i marsjering, men fått gnagsår likevel.

REFRENG:
Vi er barn av Norge, vi er barn av Bamble, 
vi er gjengen på Rugtvedt skole
At bursdan til Norge er bursdagen vår, 
det er det som er barnas parole.
Med pølser og is, med brus og med boller, 
med fane, med sang og med fest.
Og magen er full av alt som er godt
Med flagget i rødt og i hvitt og i blått.
Det er frihetens dag, det er 17. mai, 
det er dagen i dag som er best.

2.vers 

I dag er den dagen vi skal slå oss vill. Potetløp og 
sykling og kort ifra russen. Med bunad og finklær så 
får vi det til. De voksne har kledd oss i fineste pussen. 
Vi barna vi leker med hopp og med sprett mens de 
voksne er stolte og de griner en liten skvett.

3.vers 

I dag er den dagen som vi vet hva vi vil. Vi har lært 
”Ja, vi elsker”, vi har sunget oss hese. Et hipp-hipp-
hurra og jubel så gild for skolen som lærte oss å 
skrive og lese. Kjære Rugtvedt skole, selv om vi blir 
lei, så er du så kul, for vi er veldig glad i deg.



17. Mai 2019
Rugtvedt Skole

Tusen takk til årets annonsører

Amfi Brotorvet    35 96 33 14
Bamble Mek.Industri  35 96 07 99
Bamble Taxi   35 96 02 20
Brevik og Bamble Trafikkskole 35 57 01 47
Brødrene Nilsen   41 62 78 92
Byggtorget Rugtvedt  35 96 05 55
Carma Frisør   46 92 42 17
Euro Sko, Brotorvet  35 96 28 80
Hegna Blikk    35 97 31 17
Herøya Elektro   99 63 63 40
Ineos - Bedriftene i Grenland 35 57 70 00
Kjeldal Elektro   35 96 75 50
Lasses Senter   35 96 85 00
Meny Brotorvet   35 96 36 80
Myrland Auto   35 96 86 00
Pornthip`s Frisørstue  35 96 35 55
Skagerak Sparebank  35 96 26 00
Telemark-Svingen   35 96 39 35
Vekstra Bamble   35 96 80 30
Zoo 1    35 97 66 70
 

Takk også til bedriftene som har bidratt til 
årets loddsalg!

Skjærgården Badepark  Heimat Lasses
Byggtorget Rugtvedt  Esso Rugtvedt
Dyreklinikken i Bamble  Skagerak Energi
Shell Lasses Bilsenter  Europris Rugtvedt
Telemarksvingen Veikro  G-Sport Brotorvet
Strandgata    SG Handel
Blomster og interiør

   
Kiosk og kafè tar Vips/bankkort og kontant betaling.

Kommer du med veterankjøretøy, får 
du VIP parkering med visning på 

skoleplassen! 

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 å tenker på vår far og mor 
og den saganatt som 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.

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!

Norge i rødt, hvitt og blått

Hvor hen du går i li og fjell, 
en vinterdag, en sommerkveld, 
ved 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 av 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 kveldsolen fått, 
og det blå gav sin farve til breen, 
det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Parkering for 17. mai arrangement på 
Rugtvedt vil i år være ved Nye Veier 

og Frikirken.  
Tegnet av: Norah Kirstine Hjellvik 6a


