Minnesamværet starter ved minnestenen
De falne fra Ski under krigen 1940-45
Ivar Herrestvedt,
soldat ved Fossum bru aprildagene 1940, 26 år, landbrukskandidat.

Alf Strøm, matros, 23 år. Forlis
Karl Th Jacobsen, jagerflyver, 26 år, luftkamp.
Odd Meyer Olsen, matros på norsk krigsskip, 23 år. Torpedert.
Westy Foss-Sørensen, sjøkaptein, 36 år. Torpedert i 1942.
Nils Adelstein Nilsen,
marinegast, 21 år. Torpedert, panserskipet Eidsvoll.

Bjørn Eriksen, XU-leder i Trønderlag, 26 år,
arrestert av Gestapo og tok sitt eget liv.
(Gravsten, siste på høyre side mot kirken).

Sverre Per Terjesen,
student, 23 år, døde i den tyske konsentrasjonsleieren Buchenwald.

Martin Hjelmen,
Norsk sjømann og sabotør, 40 år. Wollweber-organisasjonen i Norge.
Torturert av Gestapo og halshugget 1944.

John Gjelsvik,
gårdsgutt, 21 år, skutt av tyske soldater. (Gravlagt på Siggerud
kirkegård).

Anton Knudsen,
jernbaneekspeditør, omkom under alliert
flyangrep i Oslo sammen med familien:

Ragna Knudsen, 42 år, gift med Anton Knudsen.
Rolf Knudsen, 18 år, barn av Ragna og Anton Knudsen.
Finn Knudsen, 11 år, barn av Ragna og Anton Knudsen.
Ingulv Gjerde,
løytnant, 35 år, båten Storstein skutt i senk av tyske fly.

Adolf Sørli, soldat og lagfører, 25 år, falt ved tyske

ved Ski middelalderkirke
Program:
Velkommen.
Dagens minnetale ved ordfører Hanne Opdan
De falne
Kranspålegging, militær honnør og 1 min. stillhet
Allsang ”Ja vi elsker” Finstad Gla’Brazz og Ski Mannskor.
tilstedelisten – lokalhistorie

Minnesamværet fortsetter – vi går over til
Frimurerlogen - Kontra
Vi forsyner oss, smørbrød og kaffe / mineralvann.
Minnetale av stortingsrepresentant
Anne Kristine Linnestad.
Kort pause, påfyll av kaffe.
Minnetale fra veteranene v/ Tom Borge.
Hilsingstale fra HV-foreningen i Oppegård v/ Egil Bakke.
Minnetale Ski HV v/ Terje Fossli Pedersen
Hilsingstale fra NROF- Follo.
Avsluttende ord fra ordfører Hanne Opdan.
Takk til alle som har bidratt til denne verdige minnestunden.
Minnearrangementet for Frigjøringen 8. mai 1945 og Veterandagen er ved
Ski- og omegn Forsvarsforening og Ski Historielag
i samarbeide med
Ski kommune – ordfører og kulturavdelingen, Ski Sanitetsforening, Ski HV,
NROF-Follo (reserveoffiserene), Norges Veteranforbund for Internasjonale
Operasjoner (NVIO), Ski Bygdekvinnelag, Finstad Gla’brazz, Ski Mannskor og
flaggborg fra speiderne i Ski.

trefninger i Østerdalen. Gravlagt Kråkstad kirkegård.

Falt i utenlandstjeneste
Kjell Edgar Ruud, døde 3/2 -1979. Gravlagt ved Ski kirke.

Vi sees 7. juni kl 18 i Magasinleieren
Historien som førte til unionsoppløsningen 7. juni 1905
Uten krigshandlinger og med en betydelig folkevilje

JA VI ELSKER

Velkommen til minnearrangement
8. mai 2018

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.

Frigjøringsdag - Veterandag
Ved Ski middelalderkirke kl 18

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.
Tekst Bjørnstjerne Bjørnson
og melodi Rikard Nordraak

Minnearrangementet for Frigjøringen 8. mai 1945 og Veterandagen
er ved Ski- og omegn Forsvarsforening og Ski Historielag

Program
Dagens minnetale ved
ordfører Hanne Opdan
De falne
Kranspåleggelse og militær honnør
Allsang – Ja vi elsker
Vi går til gml. Kontra / Frimurerlogen,
rett over veien fra middelalderkirken

Enkel servering til alle
Samvær med minnetaler

