
17. november 2019 klokken 13:30 i Oslo Konserthus 
(Munkedamsveien 4)

Antrekk: Pent

Bruk kollektivtilbudet. Det er få parkeringsplasser i Oslo sentrum.

Velkommen til seremoni!

PROGRAMMed statsborgerseremonien vil den norske 
stat ønske borgere velkommen, og markere 
at nye medlemmer tas opp i det norske 
fellesskapet. Vi håper også at seremonien 
vil bidra til å styrke båndet mellom det 
norske samfunnet og nye borgere.



Deltakelse i den frivillige statsborgerseremonien innebærer
avleggelse av et troskapsløfte. Troskapsløftet vil ikke skape
rettslige forpliktelser. Det er først og fremst en symbolsk
og personlig handling for den enkelte.

Troskapsløftet lyder:

”Som norsk statsborger lover jeg troskap
til mitt land Norge og det norske samfunnet.
Jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene
og vil respektere landets lover.”



Program

Klokken 13:30: Nye statsborgere med gjester ankommer Oslo 
Konserthus

Nye statsborgere samles i Glasshuset og Lille sal og får en 
orientering av assisterende fylkesmann Trond Rønningen

Gjestene tar plass i Storsalen

Seremonien begynner presis klokken 14:00

De nye statsborgerne marsjerer inn i salen og alle gjestene reiser seg 
 ”Inngangsmusikk” ved Trond Lien og Frøydis Grorud 

Assisterende fylkesmann Trond Rønningen ønsker velkommen og 
introduserer fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland 

Fremmøtte stortingsrepresentanter og ordførere presenterer seg  
på scenen

Hovedtale ved fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland     

Kulturinnslag ved musikerne Frøydis Grorud og Trond Lien                        

Hilsningstale ved Nasreen Begum, leder av Bydelsmødre

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland leder avleggelse av 
troskapsløftet 

Nittedal Bygdekor ved dirigent Ole Johannes Kosberg og pianist 
Christian Stähler  

Koret avslutter med å synge første og siste vers av nasjonalsangen 
sammen med publikum  

Valgerd Svarstad Haugland og Trond Rønningen deler ut gavebok til 
de nye statsborgerne  

Fylkesmannen inviterer til kaffe og kaker ute i foajeen   

Arrangementet er ferdig cirka klokken 16:30



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.
- og den saganatt som senker,
senker drømmer på vår jord.

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.
- også vi når det blir krevet,
for dets fred, dets fred slår leir.

Ja, vi elsker dette landet
av Bjørnstjerne Bjørnson

Norges nasjonalsang


