
Bamble kommune og 17. maikomiteene oppfordrer alle til å feire 17. mai hjemme på
grunn av koronasituasjonen. For å unngå smittespredning må vi sammen ta ansvar for å
unngå folkeansamlinger. Last gjerne ned smittestopp-appen til FHI før den store dagen.

Komiteene har i samarbeid med kommunen laget et helhetlig program. Noen av
markeringene er spilt inn på forhånd, mens andre sendes live fra ulike steder i Bamble
på 17. mai. Enkelte komiteer vil i tillegg formidle lokalt innhold i sine egne kanaler.
17.mai-komiteen på Stathelle har avlyst sitt planlagte arrangement. 

Det skjer i Bamble har utkommet med et program som, pga tiltaksnivå 5B og lokal
forskrift, ble endret etter at bladet var i trykken. Her er oppdatert program for Bamble:

Herre
Flaggheising ved 1. Herre speidergruppe. Tale for dagen ved Mille Gilbert og Julianne
Nystad fra 10. trinn. Det synges «Ja, vi elsker» og «Herresangen». 

Rønholt
Kransenedleggelse og tale ved ordfører Hallgeir Kjeldal ved Bamble kirke. Kornett og
sang. Tale for beboerne på Vest-Bamble aldershjem ved ordfører Hallgeir Kjeldal.
Trompet og nasjonalsang. Blomsteroverrekkelser ved et barn fra Rønholt barnehage og
en elev fra 2. trinn. 

Rugtvedt
Flaggheising ved 1. Bamble speidergruppe. Tale for dagen ved ordfører Hallgeir Kjeldal. 

Langesund
Salutt fra Dampskipsbrygga ved Tordenskiolds Soldater. Felles nasjonalsang, tale for
dagen ved ordfører Hallgeir Kjeldal, minnetale, sang og kransenedleggelse ved Per
Ludvig Gusfre. Fish & Ships spiller. Avslutter med kongesangen og salutt fra
Dampskipsbrygga. 
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Sending fra Langesund kirke
(Tilgjengelig på Bamble kommunes YouTube og Facebook fra morgenen av)
Tale ved ordfører Hallgeir Kjeldal. Tale ved Oda Marie Heggeli Kvisvik, Ingeborg
Formo-Våreid, Svein Holt Nilsen og Samual Bawi Lian Za Thang fra 7. trinn. Tale ved
Erle Linnea Berbom Gabrielsen, Ingrid Rønjom Isaksen, Tuva Aurstad Næss og Eirik
Barland Jensen fra 10. trinn. Prestens tale ved Margrete Holmeide. Sang og 17.mai-
rop ved 2. trinn. Musikk ved Langesund Skolemusikk og Fish and Ships. Sang ved
Langesund Minigospel, Per Ludvik Gusfre samt representanter fra Guts og årets
russekull. 

Felles nasjonalsang over hele landet
Regjeringen har oppfordret til nasjonalsangdugnad klokken 12:00. Over hele landet vil
«Ja, vi elsker dette landet» synges fra balkonger, hager, stuer og institusjoner. 

Her kan du følge 17. maifeiringen i Bamble
Vi streamer live fra flere steder i Bamble fra klokken 08.00 på nasjonaldagen. Følg
med på kommunes hjemmeside og Facebook for mer informasjon om hvordan du
kan se feiringen:

Bamble kommunes hjemmeside: www.bamble.kommune.no 
Bamble kommunes facebookside: www.facebook.com/bamblekommune

http://www.bamble.kommune.no/
http://www.facebook.com/bamblekommune

