INFORMASJON OM 17. MAI
ARRANGEMENTET 2020
RAMMEBETINGELSER FRA VESTBY KOMMUNE
«Årets 17. mai feiring blir noe annerledes enn den tradisjonelle feiringen vi er vant
med i Vestby. Vi må ta hensyn til den situasjonen som landet befinner seg i og
begrense aktiviteten. Derfor blir det ikke barnetog og ikke felles arrangement i
Vestby, Hvitsten, Garder, Hølen eller Son slik tradisjonen pleier å være.
Ingen arrangement er åpne for publikum!
Helsemyndighetenes råd skal følges.»

Sending fra 17.mai i Vestby kl. 1800. se www.vestby.kommune.no.
Del din 17. mai med oss på Instagram. - #hvitsten17m20.

HVA GJØR 17. MAI-KOMITÉEN OG HJELPERE
16. mai vil vi pynte fra øverst i Strandveien og ned til torvet, og Hvitstenveien
opp til parkeringsplassen («grusplassen»), dvs. der toget skal gå.
Filming og deling av videoer blir sentralt denne dagen. Både vi i 17. maikomitéen og Vestby kommune vil filme, gjerne dere også.
Viktig: Så sant du og dine holder dere til retningslinjene ønsker vi å se dere
både på morgenarrangementet og ved «minitoget».
17. mai organiserer vi digitalt loddsalg og digitale konkurranser, se
vedleggene nedenfor

HVA KAN DU GJØRE
Hyggelig om dere som bor langs veien der toget skal gå er med på å lage 17.
mai stemning med flagg og annet som symboliserer dagen.
Hyggelig om dere ønsker minitoget velkommen fra hus og hager.
Vi oppfordrer alle til å være med når hele Norge synger «Ja, vi elsker» etter
salutten kl. 13.00.
Med ønske om en god 17. mai 20
Vennlig hilsen
17. mai-komitéen 2020
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DIGITALT LODDSALG
De digitale loddene koster 10 kroner. Her er premielisten:
• Boken «Slektene og husene ved
Hvidstenstranden» av Ole Strøm
• Maleri Hvitstenmotiv 30x30 fra Akka
Sharp
• Keramikk fra Christine Hald
• Tresnitt av Sonskunstneren Erik
Thome, fra Anne Borg
• Glasskunst fra Liv Ergo og Karl A
Karlsen
• Kransekake fra Astrid Krogh
• Matkurv fra Kari Haugstvedt

• Keramikkmugge fra Karin Jørgensen
• Krus av keramikk fra Karin Jørgensen
• Sekk med ved fra Bjørn Skui
• Boken «Figureheads" fra Fred. Olsen
• Dekor-kubbelys fra Solfrid Ohm
• Pyntegjenstand fra Møblia
• Maleri fra Solfrid Ohm

DETTE GJØR DU
På 17. mai betaler du det beløpet du ønsker å kjøpe lodder for til:
VIPPS: #74150 – Hvitsten Vel.
For å forenkle etterarbeidet, ber vi deg skrive inn antall lodd og telefonnummer. Navn får vi
fra VIPPS-oversikten.
Loddsalget stenger kl. 17:00 på 17. mai.

LODDTREKNING
Kasserer Silje Antonette Gjeraldstveit tar ut en oversikt fra VIPPS med innbetalingene for
17. mai.
17. mai-komitéen arrangerer trekning. Ved hjelp av en algoritme/formel får hvert «lodd» et
tilfeldig nummer og trekkes automatisk.
Vinnerne fra loddsalget publiseres på hvitstenvel.no med navn når alt er klart. Dersom vi
har telefonnummer, tar vi kontakt på telefon. Vi avtaler med den enkelte vinner om hvor og
når gevinsten kan leveres.
Vi håper flest mulig vil delta.
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DIGITAL KONKURRANSE «KAHOOT»
Vi arrangerer digital konkurranse ved bruk av Kahoot. Dette er en norskutviklet
programvare som i utgangspunktet ble laget for skolene for e-læring. Flere barn i Hvitsten,
og sannsynligvis også foreldre, har brukt Kahoot i forbindelse med skolearbeidet.
17. mai bruker vi Kahoot i en felles konkurranse. Vi planlegger med fire konkurranser:
•
•

barn (til 14 år)
voksne / familie

Silje Antonette Gjeraldstveit er Kahoot-master, tlf. 412 82 000.
Vi deler ut en premie i hver konkurranse. Vinnerne av hver konkurransevariant blir trukket
ut blant de som har svart riktig på alle spørsmålene og publiseres på hvitstenvel.no.
Riktige svar på spørsmålene legges også ut på samme sted.
Vi avtaler med den enkelte vinner om hvor og når gevinsten kan leveres.
Kahoot-spillene er tilgjengelig på 17. mai fram til kl. 17:00.

DETTE GJØR DU
Det er flere muligheter for å delta på Kahoot:
•
•

Du kan laste ned Kahoot-appen på din mobiltelefon
Eller du kan åpne Kahoot i en nettleser

Spillene har en spesifikk «pinkode» som blir publisert på følgende steder:
•
•
•

hvitstenvel.no
«hvitsten en perle ved fjorden» (Facebook)
SMS for de som er medlemmer i Hvitsten Vel og er registrert med
telefonnummer.

Du går inn i Kahoot-appen og taster inn pinkode for det spillet du vil delta på.
Du må legge inn et «Nickname», (telefonnummer og deler av navn) på inntil 10
bokstaver/tegn.
For barne- og ungdomskonkurransen må alder også legges inn.
Følg instruksene på skjermen.
Vi håper flest mulig vil delta.
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