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SVENSK VALBORGMÄSSOAFTON 2009

Valborgsmässoafton
Torsdag 30 april 2009

Pressemeldinger
Arkiv
Våre vänner
Velkommen som medlem!

Program (trykk for å se invitasjonen i pdf‐format. Krever Adobe reader)
1700 Ankomst och betalning.Entréavgift (icke kort) kr 50 för medlemmer med kort, annars kr 100, barn
ingen avgift.

Din E-post adresse
Svensk
Valborgmässoafton 2009

Fredmans Bar är öppen, där kan man betala med kort.

Frigjøringsdagen 1945 på Voksenåsen

1800 Samling i Gerhardsensalen. Välkommen til en svensk traditionell folkfest.

Manifestasjon - Busstur
Mälsåker Slott

1815 ‐ 1845 Sangselskapet Guldbergs Akademiske Kor, sjätte året i rad, i år med ny dirigent – Sigurd
Engesnes.

"Tilbake til 1814" - tur til
Eidsvoll
Svensk Midsommarafton
Opplev Taube

1845 – 1915 Wennerbergs Gluntarne, Uppsala. Ambassadör Michael Sahlin och Harald Bohlin. Vid flygeln
Ieva Berzina.
1915 Vi förflyttar oss ut till terassen. Brasan tändes och våren hälsas välkommen av ambassadören, som
också utbringar ett fyrfaldigt leve för H M Carl XVI Gustaf – 63 år idag –
”Vintern rasat ut … ” – Allsång tillsammans med Guldbergs Akademiska Kor och Wennerbergs Gluntarne
Vintern rasat ut bland våra fjällar, drifvans blommor smälta ned och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser lif i skog och sjö. Snart är sommarn här: i purpurvågor, guldbelagda, azurskiftande, ligga
ängarne i dagens lågor, och i lunden dansa källorne.
Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar, ut till landet, ut till fåglarne, att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem åter se, se dem än, som i min barndoms stunder, följa bäckens dans till klarnad
sjö, trastens i furuskogens lunder, vattenfågelns lek kring fjärd och ö.

1930 ‐ tiden Valborgsbuffé ‐ reserverade bord. Beställning av dryckesvaror vid bordet. Buffet och dryck
betalas vid bordet.
Ca 2030 Valborgsdans i Fredmans Bar – Finn Eriksens Orkester med Odd Børre.
0030 Fredmans Bar stänger.
Vi önskar alla en trevlig svensk Valborgsmässoafton!
Av praktiska skäl ber vi vänligen alla som har med sig barnvagn att placera barnvagnen i entrén. Tack!
Norsk – Svensk Forening ‐ Valborgsmässoafton ‐
Allsång: ”Vinteren rasat ut …”
Längtan till landet
Musik av O. Lindblad. Text av H. Sätherberg
Vintern rasat ut bland våra fjällar, drifvans blommor smälta ned och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser lif i skog och sjö. Snart är sommarn här: i purpurvågor, guldbelagda, azurskiftande, ligga
ängarne i dagens lågor, och i lunden dansa källorne.

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar, ut till landet, ut till fåglarne, att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem åter se, se dem än, som i min barndoms stunder, följa bäckens dans till klarnad
sjö, trastens i furuskogens lunder, vattenfågelns lek kring fjärd och ö.
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