Program 17. Mai 2019 Tertnes Skole

Gratulerer med dagen!
Hjertelig velkommen til 17. mai feiring på Tertnes.
Vi i Tertnes Idrettslag har den ærefulle og store gleden av å stå for gjennomføringen
av en tradisjonsrik 17. mai-feiring på Tertnes Skole.
Det er god norsk dugnadsånd fra både enkeltindivider, lag og organisasjoner samt
bedrifter som gjør at et slikt arrangement lar seg gjennomføre.
Vi håper alle får en strålende dag med både høytid og fest.
Takk til alle som bidrar og takk til alle som deltar på 17. mai-feiring på Tertnes.
Velkommen
Gratulerer med dagen!
17. mai-komitén

Forsidetegning
17. mai-programmets fine forside er et resultat av en tegnekonkurranse ved Tertnes
Skole. Blant de mange fine forslagene ble tegningen til Erik August Johansson
Frimanslund, 1. trinn valgt ut som vinner. Trinnet til mottar dermed en premie på kr.
500,- fra 17.mai-komitéen.
Gratulerer!

TIL ALLE I NÆRMILJØET TIL TERTNES SKOLE
VELKOMMEN TIL Å FEIRE JUBILEET SAMMEN MED OSS 29. AUGUST!
TERTNES SKOLE 100 ÅR
1919 - 2019

100-årsjubileet vil bli markert på flere måter, men hovedfokuset vil bli en jubileumsuke siste
uken i august. Da skal det blant annet være gammeldags skoledag, egen bursdagsfest for
elevene og ÅPEN DAG på ettermiddagstid.
TORSDAG 29. AUGUST KL. 15 – 18 ØNSKER VI ALLE HJERTELIG VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG!
Det vil bli en høytidelig åpning på fotballbanen kl. 15.00. Etterpå blir det blant annet
forestillinger i gymsal, kafe i samarbeid med FAU med salg av mat og drikke og ulike
utstillinger både ute og inne.
Temaet vil være skolen i nåtid, fortid og fremtid.
Husk og la bilen stå denne dagen!
Hvis noen av dere har bilder eller gode historier dere ønsker å dele, eller har andre bidrag til
skolens historie, setter vi stor pris på om dere tar kontakt med skolen.
Hilsen
Tone Bjelland, rektor
Tlf 5303 7001

Tertnes Skole
Program 17. mai 2019

08.00

Flaggheising på Tertnes skole
Tertnes Skole musikkorps spiller

15.45

Fremmøte og oppstilling av 17. maitog på
Åstveit idrettspark

16.00

Avmarsj med rute: Åstveit Idrettspark - Tertnesveien Bekkjarvikveien - Grønskjæret - Tertnes Skole

16.30

Innmarsj på Tertnes Skole

16.35

Åpningsseremoni. Tale for dagen.
Vi synger Ja vi elsker dette landet.
Åpning av kafeteria - salg av is, brus og pølser
- leker og loddsalg

16.45

Konsert med Tertnes Skole musikkorps
Konsert med Tertnes Skole aspirant/juniorkorps

17.30

Konsert med Tertnes Amatørkorps

18.45

Trekning av lotteri

19.00

Arrangement avsluttes

Det er anledning til å kjøpe bonger på markerte steder på skoleplassen som man kan
bruke som betalingsmidler i bodene.

Plan for 17. maitoget
Toget stiller opp i feltet mellom banene på Åstveit.
Det stilles opp i samme rekkefølge som det skal marsjeres i:
1. Flaggborg
2. Tertnes skoles musikkorps
3. Barnehager og barneparker
4. 1. og 2. trinn
5. 3. og 4. trinn
6. 5, 6. og 7. trinn
7. Tertnes Amatørkorps
8. Tertnes Idrettslag
9. Andre organisasjoner
10. Publikum
Toget går fra Åstveit idrettspark gjennom nordre port.

Molvik ønsker deg
og dine en festlig feiring!
Trykk det
BERGEN, tlf: 55 55 20 20 / OSLO, tlf: 21 66 69 27

www.molvik.no
ESKER • BOLIGPROSPEKTER • MARKEDSMATERIELL • PRAKTBØKER • BROSJYRER • PLAKATER • ROLL-UP OG BANNER
T-SKJORTER • SPESIALLØSNINGER SOM LAKK, FOLIE OG PREG

Tertnes kvinne- og familielag
Hvem er vi? Tertnes Kvinne- og familielag har ca 40 medlemmer i
ulike aldre og livssituasjoner. Vi jobber på grasrotnivå, og for et
godt nærmiljø for alle.
Hva driver vi med?
Monsamarken holder vi vedlike til glede for alle.
Tertitten-fondet deler ut penger til aktiviteter til beste for Tertnes-området.
Torsdagstreffet for de godt voksne annenhver torsdag kl. 11.00 på Tertnes Bedehus.
Tertnesparken barnehage AS en fulltidsbarnehage i Klubbhuset på Åstveit.
Bokring, ulike temakvelder og mye mer.
Se oss på Facebook ”Tertnes kvinne- og familielag.

Klubbhuskaféen
I klubbhuset på Tertnes har idrettslaget kafé som er åpen mandag-torsdag kl. 17:0021:00 (og enkelte fredager til kl. 19:00) i skoleåret. I tillegg holdes det åpent i
forbindelse med arrangement på baneanlegget i helgene, f. eks. ved kampene til
Fotball Herrers A-lag.
Kaféen er ment som et tilbud for alle, og her kan man få seg noe å spise og slå av en
prat. Vi håper og tror at dette er et godt tiltak for alle i nærområdet. Ta gjerne kontakt
om det er noe du synes vi kan gjøre bedre, eller om du har lyst å hjelpe til.

Tertnes Idrettslag
Allianse

Tertnes Idrettslag er et Allianseidrettslag med 8 undergrupper. Totalt er vi 2000
medlemmer fordelt på Fotball Herrer, Fotball Damer, Håndball, Håndball Elite,
Alpin, Basket, Turn og Idrettsskole. I tillegg har Tertnes Idrettslag et eget fotballag i
Stjerneserien – et tilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser.
Barne- og ungdomsarbeid er viktig for alle på Tertnes. Idrettslagets medlemmer og
ledere jobber tett sammen hver eneste dag for å skape et godt miljø å vokse opp i,
samt et trygt og godt nærmiljø. Vi jobber mye med å etablere gode holdninger, og
utdanner både trenere, dommere og støtteapparat slik at disse best mulig kan
videreføre gode holdninger til våre utøvere i alle idretter.
Idrettslaget har medlemmer i alle aldersklasser og satser både på breddeidrett, trinn
og toppidrett. Alle skal være velkommen i Tertnes Idrettslag, uansett nivå, kjønn,
etnisk opprinnelse og alder.
Vi vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer, bidragsytere og ledere for
innsatsen så langt. Velkommen til alle nye som vil være med!
Mer om oss finner du på www.tertnes.no
Gratulerer med dagen til dere alle fra Tertnes Idrettslag!
Tertnes Idrettslag
Tertnesveien 24
5113 Tertnes
Bankgiro 3625.78.20356
Håndball kontor 55194905
Fotball kontor 55187680
HÅNDBALL - FOTBALL - TURN - ALPINT – IDRETTSSKOLE – BASKET

Tertnes

Ja, vi elsker dette landet
1.

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 som saganatt senker,
senker drømmer på vår jord.

7.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det så mørkt ut.
Alt hva fedrene hadde kjempet
mødrene har grett,
har den Herre stille lemper,
så vi vant, vi vant vår rett.

8.

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 og seir
også vi, nåd det blit krevet
for dets fred, dets fred slår leir!

Gud sign vår konge god
(Kongesangen)
Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot
sign hjem og slott!
Lys for ham ved din Ånd,
knytt med dine sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott.
Høyt sverger Norges mann
Hvert i sitt kall, sin stand
Troskap sin drott.
Trofast i liv og død
Tapper i krig og sin drott.
Alltid vårt Norge lød,
Gud sin drott!

FAU premierer
beste innslag i toget
I samarbeid med elevrådet vil FAU ved Tertnes skole også i år dele ut premie til beste
innslag i 17. mai-toget:
1.-2. trinn: 500 kr

3.-4. trinn: 500 kr

5.-7. trinn: 500 kr

Vinnerklassene annonseres etter at 17. mai-toget har ankommet skolen. Premiene kan
være et fin t bidrag til klassekassen, til sosiale og miljøskapen- de aktiviteter i
klasseregi. Stikkord for årets konkurranse:
-> stil, sang, slagord, dikt, kostyme, kreativitet og engasjement.
Gratulerer med dagen!
Med hilsen
FAU Tertnes skole

Dyresykehuset Bergen Nord

Stolpejakten Tertnes Åsane
2019
Oppstart 24.05.2019
Bli med du også!

