INFORMASJON OM MARKERING AV
17. MAI 2021
PROGRAM
Rammebetingelser fra Vestby kommune:
«Det er forbud mot arrangementer så lenge kommunen er på tiltaksnivå B.»
08:00

Torget

Salutt. Flaggheising v/Pia Borg
Fanfare og nasjonalsang v/Trond Martinsen på trompet
Kransenedleggelse på bautaen v/Louise Kleven

12:00

Hele landet synger

Salutt 21 skudd – «Ja vi elsker dette landet»

12:15

Hvitsten kirke

17.mai – gudstjeneste, ved Torbjørn Aas og Tatiana
Grushina, solist Sebastian Akselberg.
Påmelding innen 16. mai kl. 9.00 til: 920 82 408

13:30
13:50

Minitog
Minnesmerket Leif
Aasen

Kransenedleggelse v/ Louise Kleven

Det er flere aktiviteter som legges til rette for publikum, men ikke i samlet
flokk.
17. mai er tradisjonelt barnas dag. 17. mai komiteen har vektlagt å få til noe
spesielt og positivt som barna kan huske fra 17. mai 2021. Utstillingen i
Pensjonathagen av kunst laget av barn og unge til glede for oss alle, håper
vi kan være dette spesielle i år. Utstillingen blir hengende en hel uke slik at
alle får sett, samtidig som vi kan holde avstand.
Ellers kan det bli «pop-up» hendelser som ikke er annonsert, som
trommekorps, sang – hva vet vi.
Digitalt loddsalg og konkurranser fortsetter og fornyes. I år blir det:
• Loddsalg
• Krukkekonkurranse
• 17. mai konkurranse - Kahoot
Vi oppfordrer alle som ikke har fått plass i kirken til å være med når hele
Norge synger «Ja, vi elsker» etter salutten kl. 12.00.
Med ønske om en god 17. mai
Vennlig hilsen
17. mai-komitéen 2021

HVA GJØR 17. MAI KOMITEEN
16. mai vil vi pynte fra øverst i Strandveien og ned til
torvet, på torvet og langs Hvitstenveien opp til parkeringsplassen
(«grusplassen»).
Filming og deling av videoer blir sentralt denne dagen. Både vi i 17. maikomitéen, og gjerne dere også, filmer, tar bilder og deler.
17. mai organiserer vi digitalt loddsalg og digitale konkurranser fra kl. 08:00 til
kl. 24:00. Vinnerne blir publisert i løpet av 18. mai.

HVA KAN DU OG DINE GJØRE
Hyggelig om dere som bor langs hovedveiene er med på å lage 17. mai
stemning med flagg og annet som symboliserer dagen for alle som går en tur
Hvitsten denne dagen.
Hyggelig om dere ønsker minitoget velkommen fra hus og hager i
Strandveien.
Så sant du og dine holder dere til retningslinjene ønsker vi å se dere på
salutteringen kl. 08:00.
Ellers håper naturligvis årets 17. mai komité at dere har glede av å besøke
utstillingen i Pensjonathagen og delta på de digitale aktivitetene.

VESTBY KOMMUNE
Informasjon om 17. mai i Vestby finnes på hjemmesiden til Vestby kommune.
Vestby kommune vil filme aktiviteter som skjer og det blir sending
klokken 08:00, klokken 10:00 og en hovedsending klokken 18:00.

Med ønske om en god 17. mai
Vennlig hilsen
17. mai-komitéen 2021
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