Kongens tale – 17.mai 2010
Taler: Therese Brendryen – Kattem speidergruppe
•

Kjære kong Harald, det er en ære å stå her på 17. mai, Norges
nasjonaldag, for å holde denne talen.

•

Først vil jeg si hvor heldig jeg synes Norge er som feirer nasjonaldagen
vår, for det er det ikke mange land som gjør, eller kan gjøre i under frihet
og demokrati. Og jeg synes det er fantastisk at vi feirer det med å gå i
tog som både barn og voksne kan være med på. I år er det Bjørnstjerne
Bjørnson året og det var han som fikk gjennomført det første barnetoget
i Oslo den 17.mai 1870. Vi er glade og forventningsfulle til dagen og vi
løfter stolt flagget mens vi roper HURRA! Dette er unikt for Norge og en
tradisjon vi må ta vare på. Vi må ikke glemme at vi er så priviligerte som
har denne muligheten til å feire oss selv.
Kong Harald ble signet til konge her i Nidarosdomen 17. januar 1991. Jeg
er glad for at vi har en så folkelig og god konge. Du er godt likt av både
liten og stor og tar deg god tid til å snakke med dem du møter. Du vil bli
husket for din interesse av friluftsliv og idrett. Vi i speideren er også
friluftsmennesker, og vi er spesielt opptatt av det å ta vare på den, slik at
også de som kommer etter oss også kan få oppleve den. Vi er veldig glade
for at din svigerdatter Kronprinsesse Mette Marit er vår beskytter. Det
betyr at vårt kongehus er opptatt av de gode verdiene som speideren står
for.

•

Jeg har bodd i Sør-Afrika i 2 år, så der så jeg selv hvordan de fattige har
det. Det var unger som tagg på gatene etter både mat og drikke. Så jeg
synes i hvert fall at vi i Norge er heldige som bor her. For i Norge har vi
nok mat, medisiner og rent vann, og det er det viktig at vi ikke glemmer.

•

Så nå vil jeg gratulere hele det norske folket og kongefamilien med
dagen. Gratulerer med dagen.

