
Representantskapets vedtatte 
hovedparoler for

LO i Stavanger og omegns
1. mai-arrangement 2010

1. Riv murene-Boikott Israel – Fritt 
Palestina

2.  Likelønn nå!

3.  Forsvar velferdsstaten!
 Ingen nedskjæringer i offentlig  sektor!

4. Bekjemp menneskehandel –
 Du ser det ikke før du tror det!

5. Regjeringen knuser kravene til 
 elektrofagfolk.

 Svekket el. sikkerhet = flere  branner

6. Ja til faste ansettelser 
 Nei til vikardirektivet

7. Egen bolig - kommer DU inn?

Program for
LO i Stavanger og omegns

1. mai-arrangement
i Stavanger 2010

1. mai komitéens
arbeidsutvalg

2010

Rolf Bersås, leder, 

Nina Galta, Turid Kalvig Sola  

og Kari Østerhus

Kl. 07.30 Stavanger Janitsjar spiller ved Vålandstunet

Kl. 08.00 Flaggheising på Stavanger Torg

Kl. 09.00 Bekransning av de falnes graver - Eiganes 
 gravlund.

 Tale ved Emilie Hetland, SU
 Musikk ved Stavanger Janitsjar

Kl. 09.00 Byens skolekorps spiller i bydelene

Kl. 10.15 Folke  frokost på Folkets Hus
 Gratis for alle. Med underholdning og appeller  

Kl. 11.00 Gudstjeneste i Stavanger Domkirke
 Preken ved Odd Kristian Reme
 Sang av Kommunekoret
 
Kl. 12.30 Oppmøte på Folkets Hus
 Oppstilling av demonstrasjonstoget

Kl. 13.00 Demonstrasjonstoget går fra Folkets Hus
 Togets rute: Løkkeveien - Kannikgaten – via 

Teateret – Kongsgaten – Jernbaneveien - Haakon 
VII’s gt - Kongsgårdbakken til Byparken.

 Musikk ved:
 – Stavanger Janitsjar 
 – Musikkorpset Gjallarhorn 
 – Jernbanens musikkorps
 – Stavanger Kommunes korps

Kl. 13.40 Festmøte i Byparken.
 – Åpning ved 1.mai-komiteens leder Rolf Bersås
 – Sang ved mannskoret Canentes Susbarbadus
 –  Intenasjonal appell ved filmregissør Linda May 

Kallestein
 – Ungdomsappell ved Ellen Tvedt  Solberg, AUF
 – Hovedtale ved Statsråd Audun Lysbakken
 – Musikk ved Stavanger Janitsjar

 Bøsseinnsamling – Norsk Folkehjelp
 1.mai-aksjonen 2010: Folk forandrer verden

SANGARRANGEMENTER
Rogaland Sangerforbund sine kor synger på byens aldershjem, 
sykehjem og sykehus.
Tidspunkt avtales med den enkelte institusjon.

Alle skolekorps oppfordres til
å spille i sine kretser fra

kl. 09.00 - 10.00

LO i Stavanger   
arrangerer gratis folkefrokost  

i Folkets Hus fra kl. 10.

Bli medlem
– ta kontakt!

Det lønner 
seg å være
LO-organisert.

15

2011

Årets viktigste film

DET AKUTTE MENNESKE
Et portrett av legen Mads Gilbert
Stavanger kino 1. mai kl 15.30

Representantskapets vedtatte
hovedparoler for

LO i Stavanger og omegns
1. mai-arrangement 2011

1. ”Ikke flere Adecco saker – nei 
     til EU`s vikarbyrådirektiv!”

2. Avvis postdirektivet – bruk 
    vetoretten!

3. Riv murene – Boikott Israel – Fritt 
    Palestina

4. Lovfestet rett til heltid

5. Styrk velferden – nei til privatisering

6. Forsvar dagens uførepensjon
    - ingen kutt

SANGARRANGEMENTER

Rogaland Sangerforbund sine kor 
synger på byens aldershjem, sykehjem 
og sykehus.
Tidspunkt avtales med den enkelte 
institusjon.

Kl. 07.30      Stavanger Janitsjar spiller ved Vålandstunet

Kl. 08.00      Flaggheising på Stavanger Torg

Kl. 09.00      Bekransning av de falnes graver - 
      Eiganes gravlund
      Tale ved Håkon Roalsø, AUF
      Musikk ved Stavanger Janitsjar

Kl. 09.00      Byens skolekorps spiller i bydelene

Kl. 10.15      Folkefrokost på Folkets Hus
      Gratis for alle. Med underholdning og appeller 
      Appeller ved:
      - Ordførerkandidat Cecilie Bjelland, AP
      - Ordførerkandidat Marcela Molina, SV
      - Norsk Folkehjelp ved konst.gener lsekretær 
      Orrvar Dalby
      - ”Fremtiden i våre hender” ved Martin Eggen

Kl. 11.00      Gudstjeneste i Stavanger Domkirke
      Preken ved Odd Kristian Reme
      Sang av Kommunekoret

Kl. 12.30      Oppmøte på Folkets Hus
      Oppstilling av demonstrasjonstoget

Kl. 13.00      Demonstrasjonstoget går fra Folkets Hus
      Togets rute: Løkkeveien - Kannikgaten – via Teateret –   
      Kongsgaten –Jernbaneveien - Haakon VII’s gt - 
      Kongsgårdbakken til Byparken.
      Musikk ved:
      Stavanger Janitsjar 
      Musikkorpset Gjallarhorn 
      Jernbanens musikkorps
      Stavanger Kommunes korps

Kl. 13.40      Festmøte i Byparken
      - Åpning ved 1.mai-komiteens leder Rolf Bersås
      - Ungdomsappell ved Emilie Hetland, SU
      - Hovedtale ved LO leder Roar Flåthen
      - Internasjonal appell ved Gulale Samiei
      - Musikk ved Stavanger Janitsjar

Program for LO i Stavanger 
og omegn 1.mai arrangement

i Stavanger 2011

Bøsseinnsamling – Norsk Folkehjelp
1.mai-aksjonen 2011: ”Folk forandrer verden”

LO i Stavanger og omegn
arrangerer gratis folkefrokost

i Folkets Hus fra kl.10.15

a

Mai paroler som ble vedtatt i  
LO i Stavanger og omegn sitt  

representantskap den 18.03.2014

Program for LO i Stavanger
og omegn 1. mai arrangementet

i Stavanger 2014

Alle skolekorps oppfordres til
å spille i sine kretser fra

kl. 09.00 - 10.00

1. mai komitéens
arbeidsutvalg

2014

1.  Tariffavtale i Risavika nå !!!

2.  La lommeboken hvile,  
 nei til søndagsåpne butikker

3.  Stopp EUs tredje Postdirektiv
 Dyrt – Dårlig – Distriktsfiendtlig

4.  Fritt Palestina – Riv murene –  
 Boikott Israel

5.  Ikke send jobbene våre ut av landet!!

6.  Nei til oppsigelser. Reverser 
 permitteringsregimet

7.  Nei til reservasjonsretten

8.  Faste ansettelser i 100% stilling

Kl. 07.30 Stavanger Janitsjar spiller ved Vålandstunet

Kl. 08.00 Flaggheising på Stavanger Torg

Kl. 09.00 Bekransning av de falnes graver - 
 Eiganes gravlund.
 • Tale ved AUF s Vemund Knutsen 
 • Musikk ved Stavanger Janitsjar

Kl. 09.00 Byens skolekorps spiller i bydelene

Kl. 10.00 Folkefrokost på Folkets Hus
 - Gratis for alle
 - Appell bla. ved Mohamad Jaman

Kl. 11.00 Gudstjeneste i Stavanger Domkirke
 • Preken ved Odd Kristian Reme og 
 Domprost Anne Lise Aadnøy
 • Sang, av bla. Rogaland Sangerforbunds   
 Felleskor
 
Kl. 12.30  Oppmøte på Folkets Hus
 • Oppstilling av demonstrasjonstoget 

Kl. 13.00 Demonstrasjonstoget går fra Folkets Hus
 • Togets rute: Løkkeveien - Kannikgaten – 
 via Teateret – Kongsgaten – Jernbaneveien –   
 Haakon VII’s gt. – Kongsgårdbakken  
 til Byparken.
 • Musikk ved:
 - Stavanger Janitsjar 
 - Jernbanens musikkorps
 - Stavanger Kommunes korps

Kl. 13.40 Festmøte i Byparken 
 • Åpning ved 1.mai-komiteens leder Rolf Bersås
 • Ungdomsappell ved Oda Eikeland Nilsen 
 • Hovedtale ved APs partisekretær  
 Raymond Johansen 
 • Int. appell ved Jasmina Alic 
 • Musikk ved Stavanger Janitsjar

Bøsseinnsamling – Norsk Folkehjelp
1.mai-aksjonen 2014: 

”Folk forandrer verden - men ikke alene”

Sangarrangementer
Rogaland Sangerforbund sine kor synger  

på byens alders og sykehjem. 
Tidspunkt avtales med den enkelte institusjon. 

FEST og Konsert med J. R. HARLEKIN
Folkets Hus, 30. april   

Dørene åpner kl. 19:30, 
konserten starter kl. 21:00

Kr.100,-

Rolf Bersås, leder,
Turid Kalvig Sola, Nina Galta, 

Inge Vidar Lone og Annette Dahl Wiig

LO i Stavanger og omegn
arrangerer gratis folkefrokost

i Folkets Hus fra kl. 10.00

Paroler

• 24 år er nok! Ja til rødgrønt flertall  
i Stavanger.

• Stå opp for et organisert og  
seriøst arbeidsliv

• Slipp ungdom inn på boligmarkedet 
– Sosial boligpolitikk nå!

• Forby bemanningsbransjen

• Stopp velferdsprofitørene

• Vi krever likelønn – ikke lønn  
etter kjønn

• 100 år med 8 timer er nok –  
vi vil ha 6-timers dag nå!

• Nei til oppsplitting og salg av  
norsk jernbane

• Fritt Palestina – Riv murene – 
Boikott Israel

SANGARRANGEMENTER
Rogaland Sangerforbund sine kor synger 
på byens alders- og sykehjem. Tidspunkt 
avtales med den enkelte institusjon.

BØSSEINNSAMLING – 
NORSK FOLKEHJELP 
1. mai-aksjonen 2019:
”Demokrati på spill – 
organisasjonsfriheten i fare” 

1. mai komiteens arbeidsutvalg 2019 

Jo Jenseg - leder, Turid Kalvig Sola, 
Morten Wiik og Anita Berg 

Telefon: +47 23 06 10 00
E-post: dk-rogaland@lo.no
www.lo.no/LOs-distriktskontorer/LO-Rogaland

Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett 

– bli medlem 

Åpen kafe 1. mai 
på Tante Emmas Hus fra kl. 14.00–16.00

Jonas Dahlsplass 6 – 4011 Stavanger
Mobil: 90097152- E-post: marcusso@online.no

LO i Stavanger og omegn 
arrangerer gratis folkefrokost 

i Folkets Hus fra kl. 10.00

1. mai

Flagget vaier i vinden
fanene bølger i rødt
tusen føtter marsjerer
nok en maidag er født. 

Gamle klubbkamerater
unge kvinner og menn
tusen tanker passerer
finner minnene frem. 

Og blant blomster ved foten av en bauta
står det skrevet med meisel i granitt:
”Løft din fane så høyt du kan
bygg ditt land.” 

Hør vår sang og vår latter
se vårt arbeid og slit
kjenn vår iver og glede 
den som førte oss hit. 

Fjord og fjell skal vi dele
sterke kvinner og menn
land og by skal vi bygge
vi skal bygge vårt hjem. 

Og blant blomster ved foten av en bauta
står det skrevet med meisel i granitt:
”Løft din fane så høyt du kan
bygg ditt land.” 
Tekst / Musikk: Kjell Reianes / Camilla Myrås 

Internasjonalen

Opp, alle jordens bundne trelle! 
Opp I, som sulten knuget har! 
Nå drønner det av rettens velde, 
til siste kamp det gjøres klar. 
Alt det gamle vi med jorden jevner: 
Opp slaver, nå til frihet frem! 
Vi intet var, men alt vi evner, 
til rydning for vårt samfunnshjem 

Så samles vi på valen, 
seiren, vet vi, at vi får! 
Og Internasjonalen 
skal få sin folkevår.

I høyden vi ei frelse venter 
hos guder eller fyrsters flokk. 
Nei, selv i samling vi den henter: 
i fellesskap vi vinner nok. 
Alt det stjålne tilbake vi krever, 
og for vår ånd et frihets vern! 
Vår egen hammer selv vi hever, 
og slår, mens vi har varme jern. 

Så samles vi på valen, 
seiren, vet vi, at vi får! 
Og Internasjonalen 
skal få sin folkevår.



1. mai
program

2014

Raymond Johansen

1. mai
program

LO i stavanger Og Omegn

1. mai
program

2010

LO I STAVANGER OG OMEGN

Audun Lysbakken

Samvirkende 
Fagforeninger
ØKONOMISK FELLESORGANISASJON
Tlf.: 51 50 02 00

Folkets Hus
MØTE-. KURS- OG
SELSKAPSLOKALER

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger

LO i Stavanger   
arrangerer gratis folkefrokost  

i Folkets Hus fra kl. 10.30

Handel og Kontor i Norge 
 organiserer ansatte innenfor  
følgende fag- og yrkesområder 
i privat sektor:

• Dagligvare- og detaljhandel 

• finansielle tjenester og eiendomsforetak 

• alle typer kontoransatte og merkantilt 
 personale 

• ledere og administrativt ansatte i alle 
typer bedrifter 

• kunnskapsbedrifter, IKT/media, avis og 
 forlagsbransje 

• logistikk og lagervirksomhet 

• reiselivsbransje, byråer, fly og taxi 

• ansatte innen interesseorganisas-
joner, fag bevegelsen, ulike forbund og 
hovedsammen slutninger 

• advokatansatte.

For å melde deg inn eller for mer 
 informasjon: www.handelogkontor.no eller 
regionskontoret i Folkets Hus Stavanger  
tlf: 51 500 228

DET KAN LØNNE SEG  
Å VÆRE ORGANISERT! 

1. mai-aksjonen 2010 går til inntekt for organisa-
sjoner i Ecuador, Kambodsja og Sudan som 
 arbeider for rett ferdig fordeling av makt og res-
surser. Dette er gras rotorganisasjoner som med 
støtte fra Norsk Folkehjelp arbeider for endring i 
sine samfunn.

Aksjonen er en felles dugnad for hele arbeider-
bevegelsen med LO, Arbeiderpartiet, SV og Norsk 
Folkehjelp med tilhørende ungdomsorganisasjoner  
i spissen.

Kontonummer for aksjonen er 9001.08.76000

1. mai
program

2010

LO I STAVANGER OG OMEGN

Audun Lysbakken

Samvirkende 
Fagforeninger
ØKONOMISK FELLESORGANISASJON
Tlf.: 51 50 02 00

Folkets Hus
MØTE-. KURS- OG
SELSKAPSLOKALER

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger

LO i Stavanger   
arrangerer gratis folkefrokost  

i Folkets Hus fra kl. 10.30

Handel og Kontor i Norge 
 organiserer ansatte innenfor  
følgende fag- og yrkesområder 
i privat sektor:

• Dagligvare- og detaljhandel 

• finansielle tjenester og eiendomsforetak 

• alle typer kontoransatte og merkantilt 
 personale 

• ledere og administrativt ansatte i alle 
typer bedrifter 

• kunnskapsbedrifter, IKT/media, avis og 
 forlagsbransje 

• logistikk og lagervirksomhet 

• reiselivsbransje, byråer, fly og taxi 

• ansatte innen interesseorganisas-
joner, fag bevegelsen, ulike forbund og 
hovedsammen slutninger 

• advokatansatte.

For å melde deg inn eller for mer 
 informasjon: www.handelogkontor.no eller 
regionskontoret i Folkets Hus Stavanger  
tlf: 51 500 228

DET KAN LØNNE SEG  
Å VÆRE ORGANISERT! 

1. mai-aksjonen 2010 går til inntekt for organisa-
sjoner i Ecuador, Kambodsja og Sudan som 
 arbeider for rett ferdig fordeling av makt og res-
surser. Dette er gras rotorganisasjoner som med 
støtte fra Norsk Folkehjelp arbeider for endring i 
sine samfunn.

Aksjonen er en felles dugnad for hele arbeider-
bevegelsen med LO, Arbeiderpartiet, SV og Norsk 
Folkehjelp med tilhørende ungdomsorganisasjoner  
i spissen.

Kontonummer for aksjonen er 9001.08.76000

1. mai
program

2010

LO I STAVANGER OG OMEGN

Audun Lysbakken

Samvirkende 
Fagforeninger
ØKONOMISK FELLESORGANISASJON
Tlf.: 51 50 02 00

Folkets Hus
MØTE-. KURS- OG
SELSKAPSLOKALER

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger

LO i Stavanger   
arrangerer gratis folkefrokost  

i Folkets Hus fra kl. 10.30

Handel og Kontor i Norge 
 organiserer ansatte innenfor  
følgende fag- og yrkesområder 
i privat sektor:

• Dagligvare- og detaljhandel 

• finansielle tjenester og eiendomsforetak 

• alle typer kontoransatte og merkantilt 
 personale 

• ledere og administrativt ansatte i alle 
typer bedrifter 

• kunnskapsbedrifter, IKT/media, avis og 
 forlagsbransje 

• logistikk og lagervirksomhet 

• reiselivsbransje, byråer, fly og taxi 

• ansatte innen interesseorganisas-
joner, fag bevegelsen, ulike forbund og 
hovedsammen slutninger 

• advokatansatte.

For å melde deg inn eller for mer 
 informasjon: www.handelogkontor.no eller 
regionskontoret i Folkets Hus Stavanger  
tlf: 51 500 228

DET KAN LØNNE SEG  
Å VÆRE ORGANISERT! 

1. mai-aksjonen 2010 går til inntekt for organisa-
sjoner i Ecuador, Kambodsja og Sudan som 
 arbeider for rett ferdig fordeling av makt og res-
surser. Dette er gras rotorganisasjoner som med 
støtte fra Norsk Folkehjelp arbeider for endring i 
sine samfunn.

Aksjonen er en felles dugnad for hele arbeider-
bevegelsen med LO, Arbeiderpartiet, SV og Norsk 
Folkehjelp med tilhørende ungdomsorganisasjoner  
i spissen.

Kontonummer for aksjonen er 9001.08.76000
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For å kunne hjelpe hver enkelt til en bedre jobbutvikling, 
har FLT som

 eneste fagorganisasjon ett eget utdannings-
selskap. A

ddisco skreddersyr utdanning til arbeidstakere 
og virksom

heter. A
ddisco sam

arbeider m
ed anerkjente 

utdanningsinstitusjoner i inn- og utland for å kunne tilby 
utdanning på et høyt faglig og pedagogisk nivå.

Vi organiserer ansatte på tvers av alle bransjer og 
yrkesgrupper, i hovedsak sivil ingeniører, ingeniører, 
teknikere, produksjonsledere, m

ellom
ledere, 
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1. mai-aksjonen ”Folk forandrer verden” er arbeiderbevegelsens 
årlige innsamlingsaksjon. Tema for 2011 er:

Palestinske flyktninger i Midt-Østen
Over fire millioner statsløse palestinske flyktninger lever i dag i Midt- Østen, etter 62 år 
i eksil. Svært mange av flyktningene føler seg tilsidesatt i de storpolitiske prosessene. 
Verdenssamfunnet har vist liten vilje til å sette deres rett til å vende tilbake på dagsorden 
når man har forsøkt å løse konflikten om Palestina. I dag synes flyktningenes drøm om 
dette fjern. Det er derfor behov for et økt fokus både på de palestinske flyktningenes 
rettigheter, deres daglige utfordringer og økt støtte til deres mobilisering for sin sak.

Norsk Folkehjelp har i mange år arbeidet i de palestinske flyktningleirene i Gaza, Vest-
bredden og Libanon og arbeider både for at palestinerne skal få en lettere hverdag og 
for deres kamp for rettferdighet. 

Det er et stort og bredt engasjement i fagbevegelsen, den politiske venstreside, ung-
domsorganisasjonene og i Norsk Folkehjelp for at de palestinske flyktningene skal få 
en mer rettferdig framtid. Sammen kan vi utgjøre en forskjell ved å støtte de palestin-
ske flyktningene.

Vi vil vise dem at de ikke er glemt. Vi vil melde til vår norske regjering at flyktningene 
må være øverst på dagsorden når Norge skal engasjere seg i Midtøsten. 

For mer informasjon om 1. mai-aksjonen, kontakt Norsk Folkehjelps regionsekretærer, 
eller send e-post til Are Stranden: arest@npaid.org.

STØTT AKSJONEN !
  BRUK KONTO 9001.08.76000

Stedet for kurs og konferanser

www.fh-stavanger.no
Samvirkende Fagforeninger

Løkkeveien 22 4008 Stavanger
Telefon 51500200 Faks 51500201

E – post: Post@fh-stavanger.no

1. mai-aksjonen ”Folk forandrer verden” er arbeiderbevegelsens 
årlige innsamlingsaksjon. Tema for 2011 er:

Palestinske flyktninger i Midt-Østen
Over fire millioner statsløse palestinske flyktninger lever i dag i Midt- Østen, etter 62 år 
i eksil. Svært mange av flyktningene føler seg tilsidesatt i de storpolitiske prosessene. 
Verdenssamfunnet har vist liten vilje til å sette deres rett til å vende tilbake på dagsorden 
når man har forsøkt å løse konflikten om Palestina. I dag synes flyktningenes drøm om 
dette fjern. Det er derfor behov for et økt fokus både på de palestinske flyktningenes 
rettigheter, deres daglige utfordringer og økt støtte til deres mobilisering for sin sak.

Norsk Folkehjelp har i mange år arbeidet i de palestinske flyktningleirene i Gaza, Vest-
bredden og Libanon og arbeider både for at palestinerne skal få en lettere hverdag og 
for deres kamp for rettferdighet. 

Det er et stort og bredt engasjement i fagbevegelsen, den politiske venstreside, ung-
domsorganisasjonene og i Norsk Folkehjelp for at de palestinske flyktningene skal få 
en mer rettferdig framtid. Sammen kan vi utgjøre en forskjell ved å støtte de palestin-
ske flyktningene.

Vi vil vise dem at de ikke er glemt. Vi vil melde til vår norske regjering at flyktningene 
må være øverst på dagsorden når Norge skal engasjere seg i Midtøsten. 

For mer informasjon om 1. mai-aksjonen, kontakt Norsk Folkehjelps regionsekretærer, 
eller send e-post til Are Stranden: arest@npaid.org.

STØTT AKSJONEN !
  BRUK KONTO 9001.08.76000

LO i Stavanger og omegn
arrangerer gratis folkefrokost

i Folkets Hus fra kl.10.15
LO i Stavanger og omegn

arrangerer gratis folkefrokost
i Folkets Hus fra kl. 10.00

STØTT  1. MAI-AKSJONEN!

FOLK  FORANDRER VERDEN! STØTT  1. MAI-
AKSJONEN!

FOLK  FORANDRER VERDEN! 

FOLK
FORANDRER
VERDEN
– MEN IKKE ALENE
Solidaritet er mer enn taler.  
Støtt Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid!

GIVERKONTO 9001 08 76000SEND SMS «1.mai» TIL 2160 (50 KR.)

Stedet for møter, kurs, konferanser 
og selskapslokaler

Avd. 25
Telefon: 51 50 02 19
www.fellesforbundet.no/
Avdelingsliste/avd025

Avd. 730
Telefon: 51 50 02 22
www.fellesforbundet.no/
Avdelingsliste/avd730/

Avd. 854
Sørvestlandet grafiske f.
Telefon: 51 91 09 90
www.sgf.no

Vær sterk
Ved å stå sammen på arbeidsplassen blir vi sterke  
i møte med arbeidsgiver. Ved å stå sammen over  
hele landet blir vi sterke i møte med arbeidsgiver-
organisasjonene og myndighetene.

Vær trygg
Som medlem i Fellesforbundet får du hjelp ved 
problemer i arbeidsforholdet av tillitsvalgte lokalt, av 
forbundet sentralt, og av LOs jurister om nødvendig.

Vær med
Organiserte arbeidstakere har sikret oss et godt  
arbeidsliv i Norge. For å forsvare det vi har, og stadig 
forbedre og fornye arbeidslivet, må Fellesforbundet 
ha mange medlemmer.

Bli med

SMS «1.MAI» TIL 2160 (100 KR.)

VIPPS VALGFRITT BELØP TIL 10145

BANKKONTO: 5005.14.00000

1. mai 
program

Hans-Christian Gabrielsen

Leder i LO 

2019

fh-stavanger.no
Samvirkende Fagforeninger
- Stedet for møter, kurs, 
konferanser og selskapslokaler

Besøk oss på vår Facebook-side: 
Folkets Hus Stavanger
Hyggelig om du følger oss!

I Stavanger og omegn

Program for LO i Stavanger og 
omegns 1. mai arrangement 
i Stavanger 2019

Alle skolekorps oppfordres til å spille i sine 
kretser fra kl. 09.00 - 10.00

LO i Stavanger og omegn arrangerer gratis 
folkefrokost i Folkets Hus fra kl. 10.00

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger / T: 51 50 02 00 / E: post@fh-stavanger.no

Kl. 08.00 Flaggheising på Stavanger Torg

Kl. 09.00 Bekransning av de falnes graver -  
Eiganes gravlund. 

  Til stede: En representant fra Russlands Ambassade i Oslo. 
  Tale ved Stine Teodora Holm, Rød Ungdom
  Musikk ved Stavanger Janitsjar

Kl. 09.00 Byens skolekorps spiller i bydelene

Kl. 09.30 Stavanger Janitsjar spiller utenfor Folkets Hus 

Kl. 10.00 Folkefrokost på Folkets Hus
 Gratis for alle 
 Appeller: AUF, SU, Rød Ungdom, Grønn ungdom 
 og ”Løvemamma” Bettina Lindgren.
 Musikk: Frikk Hana

Kl. 11.00 Gudstjeneste i Stavanger Domkirke
  Preken ved Odd Kristian Reme 
  & Sokneprest Øivind Holtedahl 
  Sang av bla. Rogaland Sangerforbunds Felleskor 
 
Kl. 12.30 Oppmøte på Folkets Hus
  Oppstilling av demonstrasjonstoget

Kl. 13.00 Demonstrasjonstoget går fra Folkets Hus
 Togets rute: Løkkeveien - Kannikgaten – via Teateret 

– Kongsgaten – Jernbaneveien - Olav Vs gt. - 
 Haakon VII’s gt. - Domkirkeplassen til Byparken.
 Musikk ved: Stavanger Janitsjar, Musikkorpset 

Gjallarhorn, Jernbanens musikkorps, 
 Stavanger Kommunes korps

Kl. 13.40 Festmøte i Byparken
 Åpning ved 1.mai-komiteens leder Jo Jenseg 
 Politiske appeller: Kari Nessa Nordtun - AP, 
 Mímir Kristjánsson – Rødt, Eirik Faret Sakariassen - SV 

og Daria Maria Johnsen - MDG. 
 Hovedtaler Hans Christian Gabrielsen – leder i LO
 Musikk ved Kjell Reianes, Sjokk og Stavanger Janitsjar 

Kl. 17.00 Debatt – Løsarbeidersamfunnet/ sosial dumping! 
KÅKÅ – STING NERE 

Kl. 20.00 Konsert på Folken – Arr: AP/SV/Rødt/MDG


