
 

DELSPONSORER:

Bruk lenkene eller skann QR-koden med kamera på mobil/nettbrett.

VI HOLDER ÅPENT PÅ 17-MAI:

HOVEDSPONSORER:

Fra 17. m
ai 2019 p

å H
olm

stad
. Foto: G

ry Fred
riksen

.

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem, -
elsker, elsker det og tenker på vår far og mor
/: og den saganatt som senker drømmer på vår jord.:/

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,
/: har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett.:/

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir,
/: også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir.:/

Slik blir feiringen av nasjonaldagen
på Sortland i 2020:

Fra nasjonalt hold er vi oppfordet til å gjennomføre en annerledes 
17.mai-feiring, noe  vi i 17. mai-komiteen har tatt hensyn til. Det 
har vært utfordrende, særlig siden 17. mai er så sterkt knyttet opp 
til barntog og arrangement som normalt skjer i ulike sosiale og 
kulturrelle fellesskap.

Komiteen har allikevel lagt opp til et program og fulgt lokale 
tradisjoner for feiring av nasjonaldagen i Sortland sentrum. I 
noen av bygdene planlegges også markeringer som  ivaretar de 
nasjonale føringene for smittevern.

17. mai-komiteen har i samarbeid med ansatte på 
Kulturfabrikken og i Sortland kirke gjennomført 
opptak for den digitale programmet som sendes 
17. mai. Sendingen ledes av Tone Toften, direktør 
for Kulturfabrikken KF og Svein Robert Vestå, 
leder for 17. mai-komiteen. Sendingen innholder 
17. mai-hilsen fra fungerende ordfører, 17. mai-
taler av barn fra Lamarka skole og fra Sortland 
barneskole og av årets russepresidenter. Sortland 
kammermusikkserie spiller «Tjønneblomen», og 
det blir avslutningsvis tale ved representant ved 
Sjøforsvarets Kystvaktstasjon.

Fra Sortland kirke sendes festgudstjeneste.

I tillegg til det digitale programmet deltar Blålysetatene i gatene 
i Sortland med musikk. Det blir flere kjøretøy utpå kvelden med 
Amcar Vesterålen og Vesterålen Motorhistoriske som kjører 
kortesje gjennom Sortland på vei fra Myre til Melbu.

For første gang blir det Drive-in-kino på Sortland, og Deadline 
Event tilbyr 2 gratis filmvisninger sponset av lokale bedrifter.    
Det gjennomføres også tiltak for beboere i sykehjem og 
omsorgsboliger i regi av Sortland frivilligsentral i samarbeid 
med Sortland Revmatikerforening  Sortland Røde Kors, 
Frivilligsentralen v/aktivitetsvennene, Sortland juniorkorps, 
Vesterålen Trombonekvartett, Blåbyen drill, Sortland kommune 
og Kulturfabrikken KF.

Vi oppfordrer alle til å feire dagen i sitt nærmiljø sammen med 
familie eller i mindre gruppe og la det bli en festdag også i år, og 
takker avslutningsvis alle som har bidratt med dugnadsinnsats, 
økonomisk støtte eller på andre måter.

17.mai-komiteen 2020 i Sortland sentrum 
i samarbeid med Kulturfabrikken KF.

=&========Ja, vi elsker 

D Ø G N Å P E N T

Busskiosken
S O F T - I S  •  P Ø L S E R  •  B R U S Åpent 11–21 / Åpent 11–21Frantzen Eiendom

PROGRAM

Kl. Virtuell 17.mai-feiring 
11–12 Velkommen til 17.mai-feiringen v/Svein Robert Vestå, leder for 17. mai- 
 komiteen  og Tone Toften, direktør ved Kulturfabrikken Sortland KF

• Gratulerer med dagen v/ fungerende ordfører Tove Mette Bjørkmo
• Tale v/ Erlend Stafseth Bergersen og Amalie Rasmussen Gjellestad , 7. 

klassetrinn ved Lamarka skole. Vår Seipäjärvi Nilsen  og Vetle Wold Haugen, 
6. klassetrinn ved Sortland barneskole

• Utdrag fra 17. mai-matineen: Sortland kammermusikkserie spiller 
«Tjønneblomen» ved Leif Egil Barth (fiolin), Maria Eikefet (fiolin), Rune 
Hilde (bratsj) og Lisa Holstad (cello)

• Tale v/Oliver Bardal, sjef for Sjøforsvarets Kystvaktstasjon
• Tale ved russepresidentene Cornelia Elea Frøyslie og Stian Brenna Hansen
• Festgudstjeneste v/sogneprest Anton Punsvik. Kantor: Mette Dyrnes 

(link: www.kirken.no/sortland)

Kl. 13 Ja vi elsker – Alle oppfordres til å synge med.

Kl. 14 Blålysetatene kjører parade (med forbehold om andre oppdrag)

Kl. 15 Gratis drive-in familiefilm: Oskars Amerika. Regi: Torfinn Iversen.
I regi av Deadline Event sponset av Fjordkraft, SE gruppen, Sparebank 
68 grader Nord, Vesterålskraft. Sted: Skibsgårdens parkering.

Kl. 17 Gratis drive-in familiefilm: Løvenes konge (2019)
I regi av Deadline Event  Sponset av Fjordkraft, SE gruppen, Sparebank 
68 grader Nord, Vesterålskraft. Sted: Skibsgårdens parkering.

Ca. kl. Bilkortesje Amcar Vesterålen og Vesterålen Motorhistoriske klubb kjører
18.30  kortesje fra Myre (ca. kl. 17) til Melbu Kjører gjennom Sortland ca. kl. 18.30.

Det blir salutt og stille markering i forbindelse med kransnedleggelse på Minnebautan 
v/Sjøforsvarets Kystvaktstasjon. 

Det legges opp til egne tiltak for beboere i sykehjem og omsorgsboliger i regi av 
Sortland frivilligsentral i samarbeid med Sortland Revmatikerforening  Sortland 
Røde Kors, Frivilligsentralen v/aktivitetsvennene, Sortland juniorkorps, Vesterålen 
Trombonekvartett, Blåbyen drill og Kulturfabrikken KF.

Program 17. mai
S O R T L A N D  2 0 2 0

EN ANNERLEDES FEIRING
Selv om vi kommer til å savne barnetoget blir det mye spennende å følge med på, både inne og ute. Følg med på feiringen fra der du er.

Virtuell 17.mai-feiring Drive-in-kino

Bilkortesje Parade med blålysetatene

Festgudstjeneste
v/sogneprest Anton Punsvik.
Kantor: Mette Dyrnes

www.kirken.no/sortland

17-mai dekning
Journalistene i Bladet Vesterålen 
rapporterer fra hele regionen. 

www.blv.no

På sidene blir det lenke 
både til facebook og 

direkte til filmopptak.

Virtuell 17.mai-feiring
v/Svein Robert Vestå, leder for 17.mai-komiteen
og Tone Toften, direktør ved Kulturfabrikken
Sortland KF.

www.kulturfabrikkensortland.no/
program/17-mai-2020/

www.sortland.kommune.no/aktuelt/
slik-blir-17-mai-i-sortland.57371.aspx


