
1.MAI-PROGRAMMET 

Vi gratulerer våre medlemmer med dagen. 

 

 

Kl. 09.00 Bekransning av de falnes graver og gravene for de sovjetiske krigsfangene 
Eiganes gravlund.  
Musikk ved Gaute Vikdal. Appell av leder i Stavanger AUF, Malin Høgsand 
Leirvåg  
Klikk her for å se (DIREKTE) 

 
Kl. 10.00 Frokost i de tusen hjem – musikk og appeller.  
 Klikk her for å se (Opptak – kan sees fra kl 08.00) 
  
Kl. 11.00 Gudstjeneste i St Petri kirke  

avsluttes ved at klokkespillet spiller Internasjonalen. (opptak) 
Klikk her for å se (Opptak) 

 
Kl 12.00 Musikkorps og fanemarkering på torget 
  Jernbanens musikkorps spiller. (sendes direkte) 
  UTGÅR på grunn av korona-restriksjoner  
 
Kl. 13.00 Taler og appeller 
  Hovedtaler: Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet 

 Ungdomsappell: Daniel Gudbrandsen, faglig ungdomssekretær i LO 
Rogaland 
Internasjonal appell: Adriana Sossa 
Kunstnerappell: Natasja Askelund 
Kulturinnslag ved Svein Tang Wa og Gunnar Roaldkvam 
Klikk her for å se (Opptak) 

 
Kl 19.00 Oppvarming før konserten. Kjell Reianes spiller. 
  Klikk her for å se (Opptak) 
 
Kl. 20.00 Konsert på Folken. GÅR BARE DIGITALT på grunn av koronarestriksjoner.  
  Fint Fransk Orkester 

Mannskapet (Froddi Rønli, Øystein Eldøy, Gunnar Roalkvam, Johan Egdetveit) 
Helga Guren 
Dag Sindre Vagle 
Tuva Færden 
Khaled Habeeb 
Frikk Hana 
Klikk her for å se (DIREKTE) 
 

https://youtu.be/Dovs-S9oVZg
https://youtu.be/aNJqIP9RWHE
https://youtu.be/KnSP-M6VX0w
https://youtu.be/RVUHoYtLzN8
https://youtu.be/PzPnGIPI1qQ
https://youtu.be/wZL6SXlUc_A


Hovedparoler 
Forby bemanningsbransjen 
100 år med 8 timer er nok – vi vil ha 6-timers dag nå!  
Israel – Stans folkemordet i Gaza  
Minst 1% av statsbudsjettet til kultur! 
Stopp velferdsprofitørene 
Pensjonistene krever forhandlingsrett 

Underparoler 
Gjenreis norske arbeider-retter. Si opp EØS 
ACER = brudd på Grunnloven 
Norsk kontroll over norsk jernbane! Stans EU’s jernbanepakke 4 
Nei til oppsplitting og salg av norsk jernbane 
Nei til høye leder-lønninger 
Nei til konkurranse og anbudspolitikk av offentlige tjenester 
Arbeidsformidling er et offentlig ansvar. 
Fritt Palestina – Riv murene – Boikott Israel 
Vern de estetiske fagene 
La kunst- og kulturarbeiderne bidra med ny giv for Norge 
La kunst og kultur gjenbygge samfunnet etter pandemien 
Vi krever likelønn – ikke lønn etter kjønn  
Alle skal med - garantert læreplass 
Slipp ungdom inn på boligmarkedet – Sosial boligpolitikk nå!  
 


