VELKOMMEN TIL

17. MAI I HVITSTEN
PROGRAM 2022
08:00

Morgenarrangement
på Torget og i
Sjøboden

Salutt. Flaggheising. Trommekorps. Fanfare og
nasjonalsang v/Trond Martinsen på trompet.

12:15

Hvitsten kirke

17.mai – gudstjeneste

13:00

Borgertog

Toget går fra Kirken – Hvitstenveien til torget –
Strandveien til Leif Aasens vei – Fjordveien –
Torget.

Minnesmerket Leif
Aasen

Kransnedleggelse

Bauta Fred. Olsen

Kransnedleggelse

Hovedarrangement
på torget

Leker for barn og voksne (fortsetter etter tale for
dagen)

Fra ca.
13:30

Det serveres rømmegrøt fra Sjøboden.

*Loddsalg *Kaffe og kaker til fri pris
*Kiosk med salg av pølser, is, og brus
14:30

Tale for dagen

v/ordfører Tom Anders Ludvigsen

15:15

Leker fortsetter

Melkespannkonkurranse
Tautrekkingskonkurranse

15:45

Loddtrekning og
Gjettekonkurranse

16:00

Avslutning

Med ønske om en god 17. mai
Vennlig hilsen
17. mai-komitéen 2022

Vinnere av loddsalget trekkes og vinnerne av
konkurransene «fenalår» og «seigmenn-krukken»
kunngjøres.

HVA GJØR 17. MAI KOMITEEN
16. mai

vil 17. mai komiteen og andre frivillige rigge på torget og pynte der hvor toget
skal gå (fra Kirken-Torget, Strandveien, Leif Aasens vei, Fjordveien). Vi
pynter også nederste delene av Strandveien og Hvitstenveien.

14.-16. mai kan dere kjøpe lodd digitalt ved å betale 10 kroner på VIPPS nr. #74150 –
Hvitsten Vel. Merk innbetalingen med: Lodd, navn og telefonnummer.
17. mai

gjennomføres programmet som annonsert.

18. mai

ryddes telt o.a.

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 å se dere på morgenarrangement på torget kl. 8 til saluttering og rømmegrøt, i
Hvitsten kirke kl. 12:15, som deltakere i toget (kl. 13 til ca. kl. 13:30) og på
fellesarrangementet på torget fra ca. kl. 13:30 til kl. 16:00.
Ta gjerne med egen kopp til kaffe og saft.
Dersom du har lyst og anledning er det fint på få hjelp til å rydde på torget etter
arrangementet. Vi har rigge- og ryddegruppe, men kan alltid trenge en ekstra hånd dersom
du har lyst og anledning.

PARKERING
Parker ved merket innfartsparkeringsplass ved Hvitstenveien. HC-parkering på merkede
plasser ved Fjordveien ved Torget.

VESTBY KOMMUNE
Informasjon om 17. mai i Vestby finnes på hjemmesiden til Vestby kommune.

Vennlig hilsen
17. mai-komitéen 2022
Louise Kleven, Pia Borg, Dag Johansen, Torstein Skarå, Bente Hagen, Simen
Strugstad, Marianne Johansen og støttespiller Tor Borg

Program og informasjon om 17. mai markering 2022
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