
Ja, vi elsker dette landet

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.
- og den saganatt som senker,
senker drømmer på vår jord.

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.
- også vi når det blir krevet,
for dets fred, dets fred slår leir.

                      Norges nasjonalsang

VELKOMMEN TIL 
STATSBORGERSEREMONI 

16. JUNI 2018, KL. 1300 TIL KL. 1600
I KUPPELHALEN, BJERGSTEDPARKEN I STAVANGER



Program

Kl. 1230: Nye statsborgere og gjester ankommer Kuppelhallen for registrering 
 
 Gjestene anvises til sine plasser
                
Kl. 1300: Musikalsk innslag 

 (Alle musikalske innslag er av Merete Økland Espedal
 og Tor Kjetil Espedal)
 
 Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa ønsker velkommen
              
 Hilsningstale ved ordfører Jarle Nilsen, Karmøy kommune 
                
 Hilsningstale ved nestleder i Stavanger innvandrerråd
                Tarana Sadikhova    

                
Musikalsk innslag

 Hovedtale ved tre representanter fra Høyland ungdomsskole

Musikalsk innslag

Fylkesmannen leder avleggelse av troskapsløftet 
                           
 Utdeling av gavebok til de nye statsborgerne  
                      
 Allsang – første og siste vers av nasjonalsangen 

Kl 1445: Avslutning offisiell del

Fylkesmannen inviterer til enkel servering etter den offisielle delen

Etterarrangementet varer til kl 1600
 

Med statsborgerseremonien vil den norske stat ønske nye 

borgere velkommen og markere at nye medlemmer tas 

opp i det norske fellesskapet. Vi håper også at seremonien 

vil bidra til å styrke båndet mellom det norske samfunnet 

og nye borgere. 

Deltakelse i den frivillige statsborgerseremonien innebærer 

avleggelse av et troskapsløfte. De som er mellom 12 og 

18 år kan selv velge om de vil avlegge troskapsløftet. 

Troskapsløftet vil ikke skape rettslige forpliktelser. Det   

er først og fremst en symbolsk og personlig handling for 

den enkelte.

 

Troskapsløftet lyder: 

”Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land 

Norge og det norske samfunnet, 

jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene 

og vil respektere landets lover.”
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