2022
07:00 Salutt. Oppskyting fra
Kongsstøtta.
08:00 Flaggheising ved
Mo menighetshus.
Mo skolemusikk spiller.
09:30 Oppmøte til barnetoget på Rådhusplassen.
09:45 Tale for dagen på Rådhusplassen ved elever fra
Lyngheim skole.
10:00 Avmarsj for barnetoget fra Rådhusplassen.
11:00 – 16.00 Museet er åpent. De utstillingene de har er:
- Utstilling av bymodellen
- Krigshistorie
- Polarsirkelen vgs har utstilling som heter Skeive kulturer /
Queer art
- Lillian Erlandsen har en utstilling som heter
Sommerutstilling
- Rana industri og natur – utstoppede dyr og sommerfugler
- Vitensenteret er åpent
11:00 – 18:00 Tanjas kjøkken The View er åpent.
13:00 – 17:00 Kafé på Mo samfunnshus
13:00 – 15:00 Kirkens bymisjon er åpent.
14:00 Gudstjeneste i Mo kirke. Astrid Aarthun spiller saksofon
14:00 Mo Hornmusikk har promenadekonsert på torget.
14:45 Kransenedleggelse ved Mo kirkegård ved minnesmerket
over de som falt under 2. verdenskrig. Appell ved ordfører
Geir Waage. NVIO, NROF og Scots Guards deltar.
Mo Hornmusikk spiller
14:45 Vikabandet og Rana Kormakeri spiller og synger under
Bindersen.
15:30 Oppstilling til folketoget i Ranahallen.
16:00 Avmarsj for folketoget og russetoget fra Ranahallen.
- Starter i Kongsvegen og tar til venstre ut på Øvre Idrettsvei.
- Tar så til venstre ned Nordlandsveien. Første vei til høyre
og ned Lars Meyersgate.
- Gå ned til rundkjøringen og ta til venstre, Ole Tobias
Olsensgate og gå forbi togstasjonen på høyre siden og
bussplassen på venstre side.
- Gå til rundkjøringen og opp til høyre, bortover Ole Tobias
Olsensgate, til rundkjøringen. Ta til venstre og gå opp
Sørlandsveien til Kirkegata, gå opp mot kirka.
- Ta til venstre og bort til Kaialundveien og ned til
parkeringen utenfor rådhuset.
16:45 Tale for dagen ved ARN-direktør Knut-Eirik Dybdal.
Kinoprogrammet for dagen:
Kl. 18.30: Rutete Ninja 2
Kl. 19.00: Paris: En kjærlighetshistorie
Kl. 20.35: Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Kl. 21.15: Rutete Ninja 2

08:00 Flaggheising
10:45 Oppmøte på skolen.
11:00 Avgang 17. mai tog.
Rute: Skolen – Korsnesveien - skolen
12:00 Tale for dagen
12:15 Tradisjonell feiring med aktiviteter for barna og kafé på skolen.
Husk matfat! (leveres på SFO)

10:30 Kafeen åpner.
10:45 Togoppstilling.
11:00 Nasjonalsangen synges.
Båsmo & Ytteren skolekorps går
sammen med toget fra skolen.
Rute: Inn Pallveien – Bergmannsveien – Øvergata – Buegata
– Munkligata - tilbake til skolen. Korpset går av i Kisveien.
12:00 Tale for dagen og dikt i gymsalen.
Tale v/elevrådsleder Ingrid Slettun Kolstad. Dikt v/5. trinn
12:30 Leker på skoleplassen.
13:30 Kafeen stenger.

08:00 Flaggheising.
09:00 Kafeen åpner.
11:15 Avmarsj for 17. mai-toget.
Rute: Fra skoleplassen, ned til kirgsminnesmerket over Scots Guards.
- Dalselvkorpset spiller sammen med sekkepipeblåser fra
Scots Guards
- Appeller
- Kransenedleggelse.
- Toget følger videre den tradisjonelle ruten opp til
eldresenteret og deretter tilbake til skolen.
- Korpset spiller «Ja vi elsker dette landet».
13:00 Leker for barna på idrettsplassen.
14:00 Kafeen stenger.

10:00 Oppstilling på Gruben idrettsplass.
10:00 Kafé på Gruben barneskole
10:30 Avgang 17. mai tog.
Tale for dagen v/elever fra
elevrådet Gruben barneskole
Aktiviteter i skolegården/fotballbanene for små og store.
Rute: Fra Gruben fotballbane og forbi Gruben samfunnshus,
ned Storgata, inn ved Bunnpris/Mama Rosa, opp Svenskveien
til Lomtjønnveien, ned Storgata og inn ved
Gruben samfunnshus tilbake til fotballbanen.

11:00
11:15
12:00
12:30
12:30
12:45
13:00
13:45

Oppstilling til toget.
Toget går fra skoleplassen.
Kafeen åpner.
17. maitale av de eldste elevene
på skolen.
Middagssalget starter.
Lekene starter.
Polonese.
Skitog i Storvollenget
Dere er hjertelige velkommen til å ta med en kake

08:00 Flaggheising ved Hauknes skole.
10:45 Oppstilling til barnetoget.
11:00 Avmarsj barnetoget.
Rute: Hauknes skole – Kveldsolgata
– Prix – Nygata - Hauknes skole.
Toget stopper utenfor Hauknes omsorgsbolig og synger og
spiller nasjonalsangen.
Tale for dagen. Mo skolekorps spiller. Aktiviteter for barna.
Lotteri.
11:00 Åpen kafé med salg av is, brus, pølser, vafler, kaffe og kaker.
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15:00
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12:00

12:30
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Salutt
Flaggheising. Korpset spiller.
Festgudstjeneste i Røssvoll kirke.
17. mai-toget starter fra kirka.
Rute for 17. mai toget er fra Røssvoll
kirke - Langfjellveien - Skonseng skole.
Korpset spiller på skoleplassen
Samfunnshuset og barnehagen åpner for salg av kaffe, kaker,
is, pølser og brus.
Gammelskolen åpner for salg av lapskaus, kaffe og kaker.
Tale for dagen.
Leker for barna på skoleplassen.
Trekking av åresalgets premier. Det skjer i samfunnshuset.
Arrangementet avsluttes.
Konferansier for dagen: Benny Sætermo
NB: Betalingsløsninger på samfunnshuset, Gammelskola og
Skonseng Naturbarnehage vil være kontanter og VIPPS.
VIPPS-nummer vil være tydelig ved utsalgssted.

Salutt. Flaggheising ved skolen.
Kafeen åpner.
Oppstilling til toget.
Toget går.
Rute: Malmgata – Fenkabakken
– Dalbakken - Jernveien - Malmgata.
Allsang og kåring av det beste klasseropet.
Utdeling av gratis pølser og drikke til barna.
Tale av årets 17. mai taler.
Katta i sekker og leker for barna.
Loddtrekking.
Flaggheising.
Frokostbordet er dekket.
Folketog (ta med flagg).
Gudstjeneste v/Linett Bjørkto
Leker for små og store.
Kaffe og kaker. Loddsalg, brus og
is til barna.
Hjertelig velkommen til 17. mai feiring

09:30 Oppmøte til barnetoget på
Rådhusplassen.
09:45 Tale for dagen på rådhusplassen
ved elever fra Lyngheim skole.
10:00 Avmarsj for barnetoget fra rådhusplassen. Mo skolemusikk spiller.
Rute: Rådhusplassen – Kaialundveien – Talvikparken
- Lars Meyersgate – Nordlandsveien - Lyngheim skole.
11:00 Kafé på Lyngheim skole v/Rana FK
Salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker. Slutt kl. 14:00

12:30 Toget starter fra ungdomshuset.
Ta med matfat. Barna får velge
mellom gratis brus eller is.
Salg av is og brus.
Leker for store og små.

12:00 – 16:00
Velkommen til Mellomsjona
bygdehus på Kvalnes på 17. mai.
Vi serverer middag, dessert, kaffe
og is.
17. mai komiteen ønsker alle
velkommen og håper på stort frammøte.
NB! Vi har ikke bankterminal, men vi har VIPPS og kan ta imot
kontanter.

08:00 Flaggheising ved skolen og ved
Utskarpen Bo- og servicesenter.
10:45 Åpning av dagen.
11:00 Avgang 17. mai-toget.
Rute: Skolen og ned Sjoneidveien
med innlagt stopp ved Bo- og
servicesenteret. Deretter inn på Nesnaveien og opp til
skoleplassen.
Deretter følger: Taler for dagen, underholdning og tradisjonelle
barneleker. Kafè med salg av kaffe, kaker, brus, is og pølse
med brød.

12:00 – 16:00
Velkommen til
Langfjell forsamlingshus.
Det vil bli salg av middag, kaker,
kaffe, brus og is.

11:00 – 15:00
17. mai-kafé på Freidigstua. Det vil
bli servert lapskaus, kaffe og kaker
for de voksne, og pølser, is og brus
til barna.
17. mai-lotteri. Velkommen!

Freidigstua

08:00 Flaggheising ved Selfors barneskole.
11:00 Kafé i landskapet på skolen,
09:30 Toget stiller opp utenfor Ytteren
fotballbrakka og fyrhuset.
sykehjem. Båsmo & Ytteren
Slutt kl 14:00
skolekorps spiller.
11:45 Oppstilling til barnetoget.
10:00 Toget starter.
12:00 Avmarsj barnetoget.
Rute: Ytteren sykehjem – Jonas
Båsmo & Ytteren skolekorps spiller.
Buddesvei – Per Persaveien – Tjærahågen – Heiryggen
Rute: Sjøforsgata – Engveien – Skogveien – Selforsveien
– Ole Bangsvei – Ytteren skole
– Sjøforsgata - Elgveien – Hubergveien - Selforsveien
10:30 – 13:30 Kafédrift ved 4 lokasjoner på skolen.
- sansehagen ved sykehjemmet.
Det vil være mulig å betale med kontanter og Vipps.
Taler i skolegården etter barnetoget.
11:00 – 13:00 Det arrangeres aktiviteter ute for store og små.
Dagens taler fra 7. klasse og Terje Ditlefsen, leder Selfors UL.
Leker på idrettsplassen etter barnetoget.
14:15 Kino på Fossetangen – Filmen «Raya og den siste dragen» gratis inngang.

