
17. mai 2020 i Bamble  

Bamble kommune og 17. maikomiteene i kommunen oppfordrer alle til å feire 17. mai hjemme på 

grunn av koronafaren. For å unngå ny smittespredning må vi sammen ta ansvar for å unngå 

ansamlinger av folk!  

 

Komiteene har i samarbeid med kommunen laget et helhetlig program med markeringer som er spilt 

inn på forhånd samt noen mindre, lukkede markeringer som sendes live. Markeringene vises på selve 

dagen på Bamble kommune sin YouTube-kanal. Sendingen som blir streamet direkte kan du se fra kl 

08.00 – 13.15. I tillegg vil den enkelte komite formidle lokalt innhold på sine egne kanaler.  

 

Noen steder har korps og drill fått tillatelse til å marsjere i kontrollerte former og langs godkjente ruter. 

Hvis du er så heldig at et korps kommer forbi deg, er det viktig at du ikke henger deg på korpset men 

lar det fortsette slik at også andre kan oppleve korpsmusikk på grunnlovsdagen.  

 

Herre 
Flaggheising og fanfare ved Herre speidergruppe. Tale ved Liv Bråthen Norheim. Sang ved koret Krutt 

og musikk ved Herre ungdomskorps. Herre paradekorps marsjerer forskjellige steder. Bilkortesje med 

flagg, bilhorn og musikk.  

 

Rønholt 
Musikk ved Vest-Bamble 17. mai korps. Salutt og markering for beboerne på Vest-Bamble aldershjem. 

Vest-Bamble 17. mai korps marsjerer på forskjellige steder. Kransenedleggelse og tale ved Arne 

Magne Olsen i samarbeid med 17. maikomiteen på Rugtvedt.  

 

Rugtvedt 
Flaggheising og flaggsang ved 1. Bamble Speidergruppe. Tale for dagen ved Ingeborg Wingereid fra 

10. klasse ved Rugtvedt skole. Tegnekonkurranse for barn. Kransenedleggelse og tale ved Arne 

Magne Olsen i samarbeid med 17. maikomiteen på Rønholt. Musikk ved Bamble brass.  

 

Stathelle 
«Ja, vi elsker dette landet», med solist Silje Aspeflaten og Stathelle skolemusikkorps. Tale og 

kransenedleggelse ved ordfører Hallgeir Kjeldal. Tale for dagen ved Caroline Sun Storemyr og Ingrid 

Versto Nordgård fra 10. klasse ved Grasmyr ungdomsskole. Stathelle skolemusikk og Stathelle 

Drillkorps marsjerer ulike steder.  

 

Langesund 
Kransenedleggelse og tale for dagen ved Per Ludvig Gusfre. Musikk ved Langesund Skolemusikk og 

Bamble Brass.  

 

Sending fra Langesund kirke 
Konferansier og solist Per Ludvig Gusfre. Tale ved ordfører Hallgeir Kjeldal. Tale ved Jonas Glittum, 

Audun Rønjom Isaksen, Helene Viktoria Løkke Hermansen fra 7. klasse ved Langesund barneskole. 

Tale ved William Dawson Sævik og Sigurd Evensen fra 10. klasse ved Langesund ungdomsskole. 

Sang ved Langesund minigospel og Grenland Soul Children. Drill ved Stathelle Drillkorps. Musikk ved 

Langesund Skolemusikk og Bamble Brass. Sendes 12:00 – 13:00.  

 



Felles nasjonalsang over hele landet 
Regjeringen har oppfordret til nasjonalsangdugnad klokken 13:00. Over hele landet vil «Ja, vi elsker 

dette landet» synges fra balkonger, hager, stuer, institusjoner. Bjørn Årseth spiller opp i opptak fra 

tårnet på Langesund kirke.  

 

Her kan du følge 17. maifeiringen i Bamble 
Følg med på Bamble kommunes youtube kanal 

https://www.youtube.com/channel/UCtQzOhSXC6oK-7o-JClYzEw 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCtQzOhSXC6oK-7o-JClYzEw

