
Vålebru 
kl.08.00 Flaggheising ved Ringebu rådhus. Ringebu musikkforening spiller.

kl.08.10 Musikk i gatene ved Ringebu musikkforening. 
  17. mai komiteen spanderer kaffe og kringle i parken.

kl.09.00 Musikk i paviljongen ved Ringebu musikkforening.

Kl.11.00 Kaffe og kiosksalg ved Kaupanger.  Vi har Vipps.  
  Åpent salg til kl. 16.00. Stengt under underholdning og tale.

kl.12.45 Oppstilling av barnetog ved Ringebu Rådhus.

kl.13.00 Barnetog går fra Ringebu Rådhus. 

  Rute: Ringebu Rådhus – Hanstadgata- Brugata-Bunnpris – Bjørgemogata – Grubbegata  
  – Vollgata – Evjeveien - Omsorgssenteret – Iver Vålesgate – Vollgata – Grubbegata –  
  Bjørgemogata – Brugata – Jernbanegata – Kaupanger.

  Oppstilling: Flaggborg, Ringebu musikkforening, Ringebu skole, Ringebu og  
  Fåvang skolemusikk, Ringebu barnehage, familiebarnehagene.  

  Korpsene avslutter med ”Nasjonalsangen”.  

kl.13.45 Underholdning i Kaupangerparken. 
  Ringebu barnehage og 5. klasse ved Ringebu skole. 
  Tale for dagen ved Ungdomsrådet, Elise Sofie Meiningen Randsted.  
  Aktiviteter, leker og is for barna i Jernbanegata etter underholdningen.

kl. 15.00 Konsert på Ringebu Omsorgssenter ved Ringebu musikkforening og Ringebu sangkor.

kl. 18.00 Ringebu musikkforening spiller i paviljongen. 

kl. 19.00 Diskotek med servering på Tromsvang for elever fra 4. – 7. klasse i Ringebu kommune.  
  Inngang kr 150 som inkluderer pizza og drikke.

kl.19.00 Hyggekveld i Kaupanger.  Underholdning av Ringebu kulturskole, Ringebu sangkor,  
  og avslutter med Kvitre. Gratis inngang, loddsalg og salg av kaffe og kake. Slutt kl. 21.00.

  Arr: 17. mai komiteen Ringebu 2022

Venabygd  
kl. 09.00 Foreldreutvalget ved Venabygd Montessoriskole serverer frokostbuffé på Venaheim.   
  Loddsalg og trekning. Voksne betaler kr 50,- 
  Tale for dagen av elever ved Venabygd Montesorriskole 
  Det serveres is til alle barna.

kl. 11.00 Ringebu musikkforening spiller utenfor Venaheim.

kl. 11.15 Oppstilling barnetog.  
  Barnetoget går fra skolen til Lunde, snur og går til Venabygd kirke.  
  Ringebu musikkforening spiller ved de engelske gravene.          

kl.12.00 Gudstjeneste i Venabygd Kirke.  
  Arr.17. mai komiteen i Venabygd 2022     

Fåvang 
kl. 8.00 Flaggheising Fåvang. Fåvang musikkforening spiller ved Linåkertunet. 

kl. 10.15 Oppstilling av barnetoget i Stasjonsveien utenfor Fåvangkroa/Tromsvang.

  Rekkefølge i toget: Ordfører, flaggborg, 17. mai komiteen, musikkforeningen,  
  klassevis 1-7, skolemusikken, barnehagene, lag og foreninger, andre.

kl. 10.30 Barnetoget starter.

  Rute: Stasjonsveien – Tromsnesveien – Fåvangveien – Gamleveien – Tromsnesveien –  
  Parkveien – Nesseskogen park.

kl. 11.00 Barnetoget ankommer Nesseskogen park. 
  • Musikkforeningen spiller nasjonalsangen 
  • Skolemusikken og aspirantene spiller på scenen 
  • Medaljeutdeling Ringebu Fåvang skolemusikk

kl. 11.45 Underholdning fra scenen i Nesseskogen park

  • Fåvang musikkforening spiller 
  • Tale for dagen ved Gunnar Kaus 
  • Sang av Fåvang barnehage 
  • Underholdning av 6. klasse ved Fåvang skole 
  • Bandet Galaxy fra Kulturskolen 
  • Bandet Lanz Bulldogs fra Kulturskolen

  Etter underholdningen er det leker for barna i Nesseskogen park. 
  Det blir kiosk i hytta til Sau og Geit med salg av kaffe, kaker, brus og is. Betaling med  
  Vipps eller kontant. Inntekten går til 6. klasse.

kl. 17.00 Andakt i sansehagen på Linåkertunet. Ringebu sangkor og  
  Fåvang Musikkforening spiller på Linåkertunet.

kl. 19.00 Diskotek med servering av pizza og drikke på Tromsvang for 4 – 7 klasse i  
  Ringebu kommune. Inngang kr. 150,-, pizza og drikke er inkludert i prisen.

  Arr: 17. mai komiteen i Fåvang 2022 
  Ringebu kommune ønsker alle en god 17. mai feiring
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