
08.00  Flaggheising i sentrum.
08.05  Revelje. Moi musikkorps spiller. Rute: sentrum, nedre stranda, Nygård bru,  
 idrettsanlegget.
09.30  Barnetog. Moi skolekorps og Moi musikkorps spiller. Rute: fra Nordan til Lund  
 omsorgssenter.

Komiteen oppfordrer publikum til å trekke nærmere omsorgssenteret «enn før» 
for å gi alle mulighet for å både se og høre bedre.

Program ved Lund omsorgssenter: 
 • Velkomst hilsen fra 17.mai komiteen
 • Tale av ordfører Olav Hafstad
 • Ord for dagen av Lund omsorgssenter
 • Sang av elevene ved Nygård barneskole, dirigert av Lise Moen, ved   
      pianoet Jeanne Haukland
 • Moi skolekorps og Moi musikkorps spiller «ja vi elsker» 3 vers
 • Drilloppvisning av drilljentene i skolekorpset
 • Barnetoget går videre til idrettsanlegget
Rute:  Lund omsorgssenter, sentrum, Nysted og til idrettsanlegget
 Hammeren barnehage og alle andre oppfordres til å følge etter skoletoget. Det  
 er en hemmelig komite underveis som følger med på klasserop, sang og opp 
 førsel. Beste klasse kåres og får en premie utlevert av fau etter 17.mai.
10.45  Praktisk informasjon for dagen av konferansier på scenen.
10.50  Barn fra Hammeren barnehage synger 2 sanger fra scenen.
11.00  Friluftsgudtjenneste ved scenen i samarbeid av  Lund menighet og Sion.
11.40  Fotballkamp «med en vri» mellom representanter fra Moi il sitt A lag og Sana,  
 2*8 minutter.
12.00  Sceneinnslag med sang og dans fra flinke Lunddøler.
12.30  Aktiviteter og leker for barn, ungdom og voksne. Aktivitetene er spredt over hele  
 området, på kunstgresset, og baksiden av klubbhuset mot ungdomskolen. 
14.00  Mesterens mester konkurranse på kunstgresset. Kom og bli med å hei frem  
 dine favoritter. 
14.45  Folketog.

17.mai komiteen ønsker alle lag og foreninger og andre med kreative innslag hjertelig 
velkommen til å stille opp og være med i folketoget. Klarer vi lage tidenes folketog?

Oppstilling ved Nordan hallen. Hemmelig komite langs ruten kårer beste innslag og 
vinneren blir annonsert fra scenen etter talen. Lensmann Svein Arild Bringedal går i 
spiss og leder. Moi musikkorps spiller.

Rute: Nordan hallen, Nysted, timrevik bru, sentrum, Nysted og avsluttes ved scenen 
på idrettsanlegget. Vi oppfordrer alle til å sette seg.

15.30 Tale for dagen av Alise Solbjørg.
 • Moi musikkorps spiller før og etter talen
 • Premiering av beste innslag i folketoget
 • Premiering av dagens konkurranser
16.00  Lund bygdemuseum og kulturbank åpner.
16.15  Kino for barn/familie. «Gråtass redder gården» 20 kr.
16.30  Offisielt arrangement slutt.
18.30  Diskotek på klubbhuset for 4-7 klasse. DJ Andreas Hansen spiller,
  kiosk åpen. Varer til 21.30, inngang 50 kr
20.00  Kino for ungdom/voksne. «Guardians of the galaxy vol2» 20 kr.

INFORMASJON:
 • All parkering MÅ skje ved lundbadet og eller ved kirken
 • Kafeteria/Kiosk åpen i begge etasjer av klubbhuset fra 09-16.30   
    (husk kontantert)
 • Det servers glutenfri mat/kaker
 • Toaletter åpen i begge etasjer
 • Heis 
 • Mulighet for å ta lodd i 17.mai lotteriet
 • Toril Walskaar er konferansier for dagen 

OPPFORDRING:
 • Bruk søppelbøttene
 • Bruk pante eskene
 • Ikke stå i vinduskarmene 
 • Ha det gøy ;) 

PROGRAM      FOR DAGEN

     for 17. mai!!Hipp hipp hurra


