17.MAI TALE 2022 ved Sol Olastuen
GRATULERER MED DAGEN
17.mai er dagen hele Norge feirer vårt frie land. Dette danner et felleskap blant
folket i hele Norge – uansett rase, legning eller kjønn. Vi feirer sammen små og
store.
Jeg vil sitere litt fra Håkon 7 sin tale til folket i 1945.
Da budskapet kom om at tyskerne betingelsesløst hadde overgitt seg, ble vi fylt
av dyp takknemmelighet, aldri har vi vel mer eller med større overbevisning
sannet ordene i vår Nasjonalsang der det lyder:
« Norske Mand i Hus og Hytte
Tak din store Gud! Landet vilde han beskytte
Skjønt det mørkt saa ut.
Alt, hva Fædrene har kjempet,
Mødrene har grædt, har den Herre stille læmpet,
Saa vi vandt for Rett"
Vårt motto under krigen har vært FOR RETT OG FRIHET. Det har betydd
meget at det Norske folks holdning under krigen så helt ut har svart til hva en
kunne vente av et gammelt kulturfolk, som kjemper for sin rett og frihet. Hver
enkelt vil leve i erindringen hos sine nærmeste og de vil alle omfattes av hele det
Norske folk ærbødighet og vemodig takknemmelighet
Disse våre Vålersoldater, hvis navn er hogget i stein, er av de menn Håkon 7
hedret i sin tale til det Norske folk i – 45.
Eidsvoll 1814 der 112 menn la grunnlaget og laga Norges lover. Men det er vårt
ansvar og bevar denne arven. Itte med fine festtaler, men med å ære vårt frie
land hver dag.
Grunnloven som ble skrevet gav oss frihet til å tale og skrive det vi meiner. I
mesteparten av verden er det kun autoritære og religiøse ledere som har de
redskapene. I Norge har vi det alle sammen. Vi har de store kriga rundt oss, men
krigen kan også væra blant oss enkeltpersoner - i grender, mellom to naboer, på
arbeidsplasser, i familer og i andre relasjoner. Vår frihet til å preke og skrive
ønsker jeg skulle brukes på en slik måte at det fremmer respekt, samhold,
rettferdighet og godhet iblant oss.
Våler i dag er også berørt tå en krig- krigen i Ukrainia. Ved at vi ser våre
Ukrainske venner i vårt dagligliv i Vålersammfunnet veit vi at krigen er ikke
langt unna. Så derfor alle sammen skær vi væra takknemlig for at vi kan svinge
vårt norske flagg i et rungende hurra- hurra, for vårt frie og vakre Norge.
.

