
 
 
 

Presseprogram 
i samband med 

 
Hans Majestet Kongen 

sitt besøk til: 
 

Gjesdal kommune 
Bjerkreim kommune 

 
NB! Det er ikkje organisert eigen transport av presse under besøket. 

 
Tysdag 17. april 2018 

 
Tid Stad Kva skjer For media 
  Tysdag 17. april 2018  

11.20 Gjesdal ungdomsskole Kongen kjem til Gjesdal ungdomsskole. Blir tatt imot av:  
• Trond Niemi, rektor ved Gjesdal ungdomsskole 
• Frode Fjeldsbø, ordførar i Gjesdal 

Høve til foto 

11.20 Gjesdal ungdomsskole Allsong med elevar frå Solås skole, med Lise og Tobias Vølstad i front. 

Kongen går deretter inn på skulen. 

Høve til foto 

11.25 Gjesdal ungdomsskole Forestilling i glasgarden på ungdomsskulen. Program (ca. 40 minutt): 
• Velkommen v/ barn og ungdommens ordførar, Nora Maudal 
• Innslag fra Spinning Wheel (kulturskulen) 

Høve til foto 



• Innslag frå barn/unge om kva som opptar dei i kvardagen. Representantar frå 
kvar skule 

• Innslag frå musikal ved Dirdal skole 
12.05 Gjesdal ungdomsskole Pressetreff. Kongen møter lokal presse På skuleplassen, sekundært 

inne i arrangementslokalet 
(glasgarden) 

12.15 Gjesdal ungdomsskole Kongen tar avskjed med Gjesdal ungdomsskole. Tar avskjed med: 
• Trond Niemi, rektor ved Gjesdal ungdomsskole 

Høve til foto 

12.19 Lokstallen Kongen kjem til Lokstallen. Kongen blir tatt imot av: 
• Dagleg leiar Christian Waage 
• Det blir song frå barnehagebarn og overrekking av blomar ved Kari Waage 

Lokna og Jas Iseline Aalgaard (begge fem år). 
 

Høve til foto ved ankomst og i 
starten av bordsetet.  
NB! Lunsj til presse i 
underetasjen på Lokstallen.  

12.40 Lokstallen Lunsj. Vertskap: Ordførarane i Gjesdal og Bjerkreim 80 (inkludert følget til Kongen) 
inviterte gjester frå både 
Bjerkreim og Gjesdal.  

13.40 Lokstallen Kongen tar avskjed på Lokstallen. Tar avkjed med: 
• Ordførar Frode Fjeldsbø 
• Dagleg leiar Christian Waage 

Høve til foto 

14.05 Idrettsbanen ved 
samfunnshuset på 
Vikeså, Bjerkreim 

Kongen kjem til idrettsplassen ved samfunnshuset på Vikeså. Kongen blir tatt imot av:  
• Torbjørn Ognedal, ordførar i Bjerkreim 

Høve til foto 

14.05  Blomeoverrekking ved bilen. Kongen mottar blomar av: 
• Hege Tengesdal (7. klasse ved Bjerkreim skule. Nyttårsønsket hennar var at 

Kongen skulle koma til Bjerkreim – intervju i Dalane Tidende 29. desember 
2017) 

• Agneta Egeland Hauksdottir (4. klasse ved Vikeså skule. Fyller 10 år denne 
dagen!) 

Høve til foto. 
 
Merk: Heile arrangementet i 
Bjerkreim går føre seg 
utandørs. Blir flytta inn 
dersom vêret blir for dårleg.  

  Bjerkreim Brassband speler «Gud signe vår Konge god».  Høve til foto 
  Ordførar Torbjørn Ognedal ønsker velkommen frå scenen. 

• Konferansierar: Malene A. Vassbø og Thea Ivesdal (elevrådsrepresentantar 
frå Vikeså skule. Program frå scenen: 

• Seniordansarar 

 



• Dansegruppe frå kulturskulen (9-åringar) 
• Kjellaug Marie Bakke (lokal poet – framfører eigne dikt 
• Skulekor 1.-4. klasse frå Bjerkreim og Vikeså skule «Så lenge hjertet banker», 

song frå filmen «Kamilla og tyven» av Ragnar Bjerkreim 
• Kongen klippar snora og opnar det nye friidrettsanlegget 
• Stafett/opning av løpebane. 
• Kulturskuleband, New Soul 
• Bjerkreimsringen 

15.00  Pressetreff. Kongen møter lokal presse På idrettsplassen, inne i 
samfunnshuset dersom vêret er 
dårleg 

15.05  Kongen tar avskjed med Bjerkreim. Tar avskjed med:  
• Torbjørn Ognedal, ordførar i Bjerkreim 

 

 
Frå Fylkesmannen i Rogaland er det fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa som følger Kongen under besøket. 
 
Beste helsing 
John Gunnar Skien 
Kommunikasjonssjef, Fylkesmannen i Rogaland 
Tlf. 51 56 88 30    Mobil. 909 98 144 

mailto:fmrojgs@fylkesmannen.no

