17. mai i Stavern
Program 2019

17. Mai
buffet
kl 12.00 – 18.00
bordbestilling
tlf 33 11 36 00

Carmen, 6 kl.

Tuva, 6 kl.
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17.
mai
“Corntin, Blokkhus, Minnehall, hver en nordmann vite skal her er sted med sjarm og

ry”, skrev Håkon Raugland og hvor er det vel bedre og feire Norges nasjonaldag enn
i den fine lille byen vår? 17. mai er en dag for fest og glede. En dag med is, brus,
latter og lek. En dag vi skal være stolte av. La oss være rause med smil og klemmer
denne dagen. Med dette som utgangspunkt ønsker vi i 17. mai-komiteen alle Staverns
borgere og tilreisende en god 17. mai feiring.

Gratulerer
med dagen!
Tradisjonen tro blir det minnemarkeringer, korpsmusikk og sang fra tidlig morgen.
Barnehagebarna ser toget og går inn fra Kronprinstomta. Barnetoget ender som vanlig
opp i naturskjønne omgivelser på Fredriksvern verft og som i fjor går vi over brua og
ender ved kadettbrakka. Her underholder musikkorpset og barn fra Stavern skole med
sang og taler. FAU ved Stavern skole holder kiosk og dekker opp med stoler og bord,
det blir også leker for barna. Vi ønsker velkommen til 17. mai-fest for alle. Vi håper
mange av Staverns borgere slutter opp om borgertoget kl. 16.00 på ettermiddagen.
Oppmøte ved den gamle gymsalen kl. 15.45. Premie tilfaller det morsomste påfunnet.
I pumpeparken blir det tale for dagen av Kristin Anvik, samt sang av Maria Merete
Trøen, som også er konferansier.
17. mai-komiteen i Stavern
Mona Nordang, leder
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TUSEN HJERTLIG TAKK TIL ALLE ELEVER
PÅ STAVERN SKOLE!
Det var mange flotte tegninger som kom inn til komiteen i år. Tusen takk til dere alle.
17. mai-komiteen har brukt et helt møte på å velge ut tegninger til programheftet og til
gaver. Valget var ikke lett, og vi skulle gjerne hatt plass til flere, en kjempebra innsats.
Alle tegningene blir hengt opp på Cafe Olivia og Det Gule Galleriet.
Forsiden er tegnet av Mira kl. 6b. Våre talere på 17. mai får gleden av en innrammet
tegning laget av Tuva, 6 kl. Stavern skole.

17. MAI-KOMITEEN I STAVERN 2019
Mona Nordang
Leder og kasserer i 17. mai-komiteen

Per Halvor/Kaja Mostad
Komitemedlem

Mette Bjørgan
Fredriksvern Sanitetsforening

Linn Østby
FAU Stavern skole

Brit A. Stensgaard
Stavern - Agnes Musikkorps

Maria Cortsen
FAU Stavern skole

Ingvill Reinemo
Stavern og Brunlanes gutte- og jentekorps

Trykk: Thure Trykk | 35 90 55 90
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PÅ EIDSVOLL
STANDER EN SAGAHALL
(Trad – Olaus Arvesen)

På Eidsvoll stander en sagahall
som gjemmer fredede minner;
som frihet elskes fra dal til dal,
det navnet hjerterom finner.
Mens minner slokner og dør hen
i glemselsflodens vanne,
skal gamle Eidsvoll stå igjen
med ekeløv om panne.
Synges av Stavern Mannskor og fremmøtte ved Eidsvollmennenes Bauta
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Bruk
Staverns egen
sportsforretning!
Alt i fiskeutstyr, redningsvester og annet
sportsutstyr. Reparasjonsverksted for sykler

Tlf. 33 19 89 41
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ALLTID FREIDIG
(C.E.F. Weyse – Christian Richardt)

Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende.
Aldri redd for mørkets makt,
stjernene vil lyse;
med et fadervår i pakt
skal du aldri gyse.
Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder
da er livet ei så svært
døden ikke heller!
Synges av Stavern Mannskor og fremmøtte ved Krigsminnesmerket utenfor kirken
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Sofia, 7a

Aurora

Støtt våre annonsører
– de støtter oss!
Vi synes at våre annonsører fortjener en stor takk. Deres støtte gjør det
mulig for oss og kunne arrangere en verdig 17.maifeiring i Stavern.
Vennligst 17. mai-komiteen i Stavern
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Gratulerer med dagen,
Stavern!
Vår nasjonaldag skal feires igjen. Det er vel få land
i verden som kan måle seg med vårt demokrati og
måten vi feirer vår frihet og vår grunnlov på. Unge
som eldre pynter seg til fest, vi feirer i fellesskap og
det er nettopp fellesskapet og mangfoldet vi skal ta
vare på i vår stolte nasjon.
Stavern kan vise til en historie av nasjonal og internasjonal interesse. Allerede fra
1200-tallet er Stavern beskrevet som et fiskested med god havn. Stavern som
kjøpstad fikk igjen stadfestet sin bystatus i 1996, sitat: Stavern fungerer som en by,
oppfattes som en by og skal fra nå av betegnes som en by, sitat slutt.
Når nasjonaldagen feires, betyr det også at sommeren står for døren. Vi er klare for
å ta i mot sommergjester igjen. Vise stolt frem Staverns historie, historiske bygg og
kystkulturen som fortsatt lever. Kunst og kultur er også en del av Stavern.
Ta vare på det gode og jeg ønsker dere alle en flott 17. mai - feiring i Stavern.

Rune Høiseth
Ordfører
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NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT
(L.E. Larsson – F. Bø, B. Bernhoft, A. Feldborg)

Hvor hen du går i li og i fjell, en vinterdag,
en sommerkveld blant fjord og fossevell.
Fra eng og mo med furutrær,
fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær.
Møter du landet i trefarget drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt.
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 hvitt som det hvite er sneen,
og det røde har kveldssolen fått,
Og det blå ga sin farge til breen,
Det er Norge i rødt, hvitt og blått!
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En vårdag i en solskinnstund
på benken i Studenterlund der sitter han og hun
To unge nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss i tyve grader pluss.
Hun er som en gryende forsommerdag,
som farves av gjenskinnet fra det norske flagg.
Ja, så hvitt som det hvite er kjolen
og så rødt som det rø’ hennes kinn.
Hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne,
og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet,
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått!
De kjempet både hun og han!
Nå lyser seirens baunebrann, utover Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg
som tusen gledesbål i dag, for alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott,
et flammende merke i rødt og hvitt og blått.
Som en regnbuens tegn under skyen,
skal det evig i fremtiden stå.
Se, det glitrer på ny over byen,
i det røde og hvite og blå.
La det runge fra gaten og torget,
over landet som nordmenn har fått:
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!
1. vers synges i barnetoget – ved holdt Sjømannshjemmet
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Velkommen til tapas, sjømat og andre
herlige retter - midt på brygga i Stavern
gjestehavn!
Hos oss kan du nyte god mat og drikke hele
dagen. Følg oss på Facebook for åpningstider
og nyheter.
Vi ønsker alle en riktig fin 17. mai-feiring.
For bordbestilling, ring 948 78 832 eller send oss en
melding på Facebook.

Bryggeslengen 9, 3290 Stavern
facebook.com/smakavstavern
instagram.com/smakavstavern
www.smakavstavern.no

Stedet der sjøulker møtes!
Les mer på:
www.stavernsjomannsforening.no

Gratulerer med
nasjonaldagen!
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Gratulerer med dagen!
Stavern vel er byens egen velforening, bestående
av hardtarbeidende frivillige med ett overordnet
ønske; at Stavern skal være verdens beste sted å
bo og besøke.
Vi involverer oss løpende i store og små saker i
lokalsamfunnet. Vi er avhengig både av innspill fra
Staverns befolkning og en størst mulig
medlemsmasse for å kunne stå rakrygget bak
høringsuttalelser, innspill og løpende dialog med
myndigheter, næring og andre.
Meld deg inn: Vipps kr. 200,- til 24064, merk
betalingen med ditt navn og telefonnummer.

Ditt talerør for velstanD og trivsel
- nå som før
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BONG!

I år må du ha bonger for å hente ut pølser, brus,
kake, is og kaffe fra kiosken i Fredriksvern verft!
1 bong = kr. 25,Bongene selges flere steder i Stavern:
MENY: 15.mai kl. 16.30 - 19.00
Rema 1000: 15.mai kl. 16.30 - 19.00
Extra Stavern: 15.mai kl. 16.30 - 19.00
Rått og Sanselig: fra 3.mai
I skolegården: Før barnetoget går 17. mai
Fredriksvern verft fra kl. 11.00 17. mai

Hurra!
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FEDRELANDSSALMEN
(C.E.F Weyse – Elias Blix)

Gud signe vårt dyre fedreland,
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand,
og vinter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!
No er det i Norge atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong blir mogen!
Synges i Pumpeparken etter borgertoget (korpset spiller/fremmøtte synger)
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VI ERE EN NASJON
(Henrik Wergeland)

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange,
et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant fler
av Norges æres-sange.
Mer grønt er gresset ingensteds,
mer fullt av blomster vevet
enn i det land hvor jeg tilfreds
med far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død,
ei bytte det hvor jeg er fødd,
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.
Synges på Verftet etter barnetoget (korps spiller/fremmøtte synger)

17

En maritim kulturarena
En maritim kulturarena
En maritim kulturarena

Fredriksvern
verft
Fredriksvern
verft
Fredriksvern
verft
Museer, kunstgallerier, verftsbutikk,
kafé,
Museer, kunstgallerier, verftsbutikk, kafé,

konserter,
markedsdager,
teater,
dans, festivaler,
Museer,
kunstgallerier,teater,
verftsbutikk,
kafé,
konserter,
markedsdager,
dans, festivaler,
guidede
turer
og
festningsløype.
Barnevennlige
konserter,
markedsdager,
teater,
dans,
festivaler,
guidede turer og festningsløype. Barnevennlige
sandstrender,
svaberg
med stupetårn,
stupetårn,
guidede
turer og festningsløype.
Barnevennlige
sandstrender,
svaberg med
sandvolleyballbane
og
kyststi.
sandstrender,
svaberg med
stupetårn,
sandvolleyballbane
og kyststi.
sandvolleyballbane og kyststi.
Leie
Leieav
avselskapslokaler
selskapslokaler

Stavern
Stavernog
og
Leie av selskapslokaler
Larvik
LarvikEvent
Event
Stavern
og 80 333
Telefon:
Telefon:938
938 80 333
Larvik
Event
E-post:
trinelise@
E-post: trinelise@
Telefon:
938 80 333
stavernevent.no
stavernevent.no
E-post: trinelise@
stavernevent.no
#fredriksvernverft ||www.fredriksvernverft.no
FORSVARSBYGG
#fredriksvernverft
www.fredriksvernverft.no
FORSVARSBYGG

FORSVARSBYGG
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#fredriksvernverft
| www.fredriksvernverft.no

Gratulerer
med dagen!
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Gratulerer med
dagen! Hilsen

Skippergaten 8, Stavern - tlf. 33 19 92 15
Åpent 17. mai
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17. mai i Stavern 2018
07.45:

Stavern – Agnes Musikkorps spiller/marsjerer fra Grevle sykehjem til
Kysthospitalet, spiller ved flaggheis ved Kysthospitalet kl 08.00.
Går innom Presteløkka Rehabiliteringssenter

08.40:

Blomsternedleggelse ved Herman Wildenveys byste v/Endre Lindstøl.

09.00:

Bekransning av Eidsvollsmennenes bauta v/Håvard Wannebo.
Sang v/Stavern Mannskor. Eidsvollsangen.

09.20:

Bekransning av krigsminnesmerket av Stavern og Omegn
Sjømannsforening. Sang v/Stavern Mannskor. Alltid freidig.

09.40:

Stavern Mannskor synger på Stavern sykehjem.

09.40:

Blomsternedleggelse på Thomasine og Jonas Lies gravsted ved
Fredriksvern kirke, v/Inger Aurora Sevatdal Johansen og Victoria
Hansen, elever fra Brunla ungdomskole.

10.00:

Gudstjeneste i Fredriksvern kirke v/sogneprest Margrete Semb Lossius.

10.30:

Stavern Mannskor synger på Det nasjonale aldershjem for sjømenn.

10.40:

Elever fra Jordet skole og Brunla ungdomsskole avmarsjerer fra
Brunla ungdomsskole til Stavern skole. Oppmøtetidspunkt 10.20.
Toget følger denne ruten: Johan Ohlsens gate - Sogneprest Herlofsens
gate. Holdt i Helgeroaveien. Stopper og synger ved Stavern sykehjem
på vei ned.

10.40:

Elever fra Stavern skole samles ved Stavern skole.
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10.50:

Barnehagene samles på Kronprinstomta og går inn bakerst i
toget i alfabetisk rekkefølge
Deltakerne i toget går i denne rekkefølgen:
1. Politi
2. Flaggborg v/ 17.mai-komiteen
3. Stavern-Agnes Musikkorps.
4. Stavern skole
5. Stavern og Brunlanes gutte- og jentekorps.
6. Jordet skole
7. Bea Drill
8. Men in Black
9. Brunla ungdomsskole
10. Stavern Fort Tambourer av 1716
11. Barnehagene og barn med foreldre går inn i toget på Kronprinstomta

11.00

Barnetoget går fra Stavern skole.
Barnetoget følger denne ruten: Stavern skole – Helgeroaveien –
Torget – Tollbodgate – Kronprinsensgate – Strandveien forbi/gjennom
Buktasenteret – Dronningensgate – William Sverdrups gate –
Kong Fredrik V’s gate – til venstre rundt ”kastanjetrærne” – Larvikveien
Ved krysset Larviksveien/Johan Ohlsensgate forlater barnehagene toget
og marsjerer mot Circle K over Torget og inn hovedporten til Fredriksvern
Verft der de venter til resten av toget kommer. Toget fortsetter opp
Johan Ohlsensgate. Holdt ved Sjømannshjemmet for musikk og sang.
Stavern-Agnes Musikkorps spiller foran Sjømannshjemmet.
Norge i rødt hvitt og blått første vers.
Elevene fra Jordet skole forlater toget ved Sogneprest Herlofsensgate
og fortsetter opp til Stavern sykehjem og Brunla ungdomsskole.
Toget fortsetter inn Sogneprest Herlofsensgate – Rådhusgaten – forbi
Fredriksvern kirke – over Torget og inn hovedporten til Fredriksvern Verft.
Toget fortsetter over kanalen med holdt foran Kadettbrakka.
22

Vi oppfordrer publikum til å finne seg plasser spredt langs ruten, da
det blir trangt om plassen på Torget. Det blir triveligere både for
deg som går og står, om det hilses og vinkes med flagg langs hele
togruten.
12.00:

Salutt fra Fredriksvern Verft ved Fredriksvern Saluttbatteri.
Vi gjør oppmerksom på at ørene må beskyttes under salutten!
Samling på Verftet umiddelbart etter barnetogets ankomst
Musikk v/Stavern og Brunlanes gutte- og jentekorps
Velkomsthilsen v/ 17. mai-komiteen
Sang, musikk og opptreden v/elever fra Stavern skole
Vi ere en nasjon
Gaveutdeling for tegningene til programheftet
Avslutning. Ja, vi elsker.
Leker for barna
Salg av kaffe, pølser, kaker, is og brus (husk å kjøpe bonger, se side 14)
På Verftet finnes det tre toaletter (ett handikapptoalett) i det nye
skuret syd for Galeiskurene.

12.30

Stavern Mannskor synger ved Grevle sykehjem

13.00

Stavern Mannskor synger ved Presteløkka rehabiliteringssenter

14.00

Bekransning og minnetale i Minnehallen v/varaordfører Olav Nordheim
Flaggborg v/Stavern og omegn Sjømannsforening.
Sang v/Stavern Mannskor.

OBS!
15.45

Stavern-Agnes Musikkorps, borgere, foreninger og lag fra Stavern og
omegn samles på Torget foran Annekset til borgertog. Møt opp med
venner, familie, foreninger eller lag. Velkommen!
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OBS!
16.00

Borgertoget avmarsjerer fra Torget og følger denne ruten: Tollbodgata
- Kronprinsensgate - William Sverdrups gate – Dronningens gate Rådhusgaten - Kong Fredrik V’s gate - til venstre rundt «kastanjetrærne»
– Larviksveien – Johan Ohlsens gate – Komm. Herbstgate – Storgata.
Holdt foran Rådhuset ved Parken.

16.45

Samling foran Rådhuset
Musikk og sang v/Stavern-Agnes Musikkorps og
Maria Merete Trøen.
Velkomsthilsen v/Maria Merete Trøen
Tale for dagen v/Kristin Hammer Anvik (jentene på Kyststien)
Premieutdeling for ulike prestasjoner i borgertoget
Vi synger sammen. Fedrelandssalmen, Ja, vi elsker,
Kongesangen og Sang til Stavern.

19.00

17. maifest i Stavern Frikirke.
Tale for dagen ved Inger Johanne Kristiansen.
Frikirkens mannskor synger. Bevertning. Velkommen!

Velkommen til feiring
og gratulerer med dagen!
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JA, VI ELSKER
(Rikard Nordraak – Bjørnstjerne Bjørnson)

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 saganatt som senker
drømmer 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:\
Synges på Verftet etter barnetoget og i Parken etter borgertoget (korps spiller/fremmøtte synger)
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BARNETOGET
1. Stavern Skole
2. Frediksvern Kirke
3. Pumpeparken
4. Buktasenteret
5. Kronprinsen
6. Fredriksvern Verft
7. Kadettbrakka

Kart: Lars Narvesen Korsdal

IK

avern Skole
edriksvern Kirke
umpeparken
uktasenteret

Vil du bli med i skolekorpset?

Alle fra 1. klasse og oppover inviteres til4 prøving
av instrumenter og opptak av nye aspiranter
LARV

arnetoget

Velkommen.
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1

4

IK
LARV

BORGERTOGET
1. Stavern Skole
2. Frediksvern Kirke
3. Pumpeparken
4. Buktasenteret
5. Kronprinsen
6. Fredriksvern Verft

1

P

Kart: Lars Narvesen Korsdal
3

BRUNLA

Hurra meg rundt
2
og gratulerer med dagen!
- Sammen får vi ting til å skje -

5

6
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Fredriksvern
Verft
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Stiftet 17.6.1945

Vi spiller
sammen!

Generalsponsorer :

Hovedsponsorer :

okalkontor:

e Brygge 1, 3264 Larvik
oss på 02480 hver dag fra 07-24.
s1bv.no
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Gratulere med dagen!
Vi ønsker alle velkommen
til vår 17.mai buffet
fra 12.00 til 17.00
Ala carte fra 17.00-22.00
For bordbestilling:
booking@thegrillpit.no
Tlf.92090878
www.thegrillpit.no
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Gratulerer
med dagen!
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Servicestasjonen
– midt i byen!
Gratulerer
med dagen!
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KONGESANGEN
(J-B. Lully – Gustav Jensen)

Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot
sign heim og slott!
Lys for ham ved din Ånd,
knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott!
Synges i Pumpeparken etter borgertoget (korps spiller/fremmøtte synger)
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Elektriske installasjoner
Elektriske installasjoner

Tommy
Tommy
Thomas
Thomas

993 79 180
993 72
79 701
180
905
905 72 701
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GLADE MAI DAGER
Velkommen
til en
hyggelig
handel!

Hverdag og festdu får så mye mer
på MENY

ÅPNINGSTIDER

Tlf: 33 19 72 50

STAVERN
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Mand.-Fred...........8-21
Lørdag..............................8-19
Søndag...........................11-18

www.stavernhistorie.no

3290 Stavern

STAVERN

EXTRA STORT UTVALG
TIL EXTRA LAVE PRISER
SØNDAGSÅPENT!
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SANG TIL STAVERN
(Finn Eriksen – Håkon Raugland)

Corntin, Blokkhus, Minnehall
hver en nordmann vite skal
her er sted med sjarm og ry,
- kom, stem i vår
Stavernsang
gi den riktig futt og klang
Norges perle er vår by.

Kirken står i all sin prakt,
vitner om Guds skapermakt,
vakkert skapte han vår by.
Parker skjønne rundt omkring,
statuer , fontener, spring,
blomsterflor i hekkens ly.
(REF.)

REF.:
”Stavern herlig plett på jord,”
slik lød Wildenvey sitt ord.
Han sitt kongerike fant.
Staverns ungdom i hans spor,
finner nå med glede stor,
Wildenvey sa rett og sant.

Ja, vi elsker byen vår,
minner i fra fjerne år,lyser mot oss hvor vi går.
Vi vil bygge videre frem,
og gi plass til tusen hjem,
vakkert vil vi bygge dem.

Tordenskiold ,- vår sjøhelt stor,
speider modig over fjord,
holder vakt mot Dynekil.
Verft i syd i stjerneform,
lagd i dansketidens norm,
Norges beste – uten tvil

(REF.)
Synges i Pumpeparken etter borgertoget
(korps spiller/fremmøtte synger)

(REF.)
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grafikk, maleri, fotokunst,
design og kunsthåndverk
Steinbrakka • Fredriksvern verft
Øyunn Winther • Tlf: 400 19 343

Gaver, kunstkort,
bøker & gavekort
Øyunn Winther • Tlf: 400 19 343
Tollbodgaten 8 • 3290 Stavern
36

www.stavernkunstgalleri.no

stavern
KUNST
galleri
.no

STAVERN FYSIKALSKE INSTITUTT
Fysioterapeut og kiropraktor Klaus Roberg
Fysioterapeut Svend Johansen
www.stavernfysikalske.no

Gratulerer med dagen!
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På Smak Terrasse serverer vi nydelig tapas,
sandwicher og sjømat. I tillegg har vi
forfriskende drikke og Staverns kanskje
flotteste utsikt. Velkommen!

Følg oss på Facebook for åpningstider og
nyheter.

Bryggeslengen 9, 3290 Stavern
facebook.com/smakterrasse
instagram.com/smakterrasse
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Malin, 7b

Elisa M, 7b

Amalie, 2 kl.

Tuva, 1 kl.
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Stavern
Blomstermakeri
Storgt 27. Tlf 33 19 82 11

SPENNENDE OG
SJARMERENDE LOKALER
TIL UTLEIE.
Passer til bryllup, barnedåp,
årsmarkeringer, konfirmasjon,
minnestund m.m.
Også utleie av torgplasser.

Kontakt:
e-mail:stiftbr4@online.no
Tlf. +47 484 00 793

FREDRIKSVERN SANITETSFORENING
Kaffe og kaker på Sanitetshuset 17.mai
fra kl.11-14 i Sanitetshuset i Rådhusgaten 2.
Alle er hjertelig velkommen!
Vi oppfordrer våre medlemmer til
å stille i Borgertoget.
Styret
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Tiana Emilie, 2 kl.

Kasper, 1 kl.

Aurora, 7b

Maxine, 2 kl.
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Gratulerer med dagen!

Vi er stolte av å ha kontor i Stavern
og gratulerer alle med dagen!

Stavern Båtforening ønsker alle staværinger
hjertelig til lykke med dagen!

42

Leo, 6 kl.

Emma, 3 kl.

Henrik, 4 kl.

Alexandra, 5 kl.
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Gratulerer
med dagen!

