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Vestby kommune  

SAMMEN ALENE    -   EN MINNEVERDIG 17.MAI 2020  

Årets 17. mai feiring blir noe annerledes enn den tradisjonelle feiringen vi er vant med i Vestby. Vi må ta hensyn til den situasjonen som landet 

befinner seg i og begrense aktiviteten. Derfor blir det ikke barnetog og ikke felles arrangement i Vestby, Hvitsten, Garder, Hølen eller Son slik 

tradisjonen pleier å være. 

De arrangementene som står i årets program vil skje uten publikum. Helsemyndighetenes råd skal følges. 

1. Maks 5 personer i en gruppe 

2. Hold 2 meters avstand 

3. Følg gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene 

4. Husk hoste og håndhygiene 

Ingen arrangement er åpne for publikum! 

Korpsene kan samles og spille under forutsetning av at det er 2 meter avstand mellom hver musikant og inntil 30 personer. 

Overordnet myndighet har besluttet at saluttering og minnemarkering kan gjennomføres under forutsetning av nevnte råd. 

Vestby kommune vil filme aktiviteter som skjer og sende dette via kommunens digitale flater. Enkelte av 17.mai komiteene i kommunen har 

også planlagt filming. Utover dette inviterer kommunen innbyggerne til å sende bilder og filmer til oss i løpet av dagen. Følg med på Vestby 

kommunes hjemmeside, på Facebook og Instagram frem mot 17. mai for å delta i den digitale 17. mai-feiringen rundt i Vestby. 
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Klokken 1800 vil Vestby kommune sende en utvidet sending fra 17.mai i Vestby. Se; www.vestby.kommune.no 

Programmet er med forbehold da overordnet myndighet vil komme med veileder for gjennomføringen av nasjonaldagen den 4. mai 2020. 

Vestby kommune ønsker å takke 17.mai komiteene, korpsene og forsvarsforeningen for det positive engasjementet og kreativiteten i forhold til 

planleggingen av årets feiring av nasjonaldagen. Vi har tro på et kreativt Vestby og mange artige påfunn på 17. mai 2020.  

 

Bli med på den digitale feiringen. 

 www.vestby.kommune.no.   

Livesending: 

klokken 0800  Grøstadparken 

klokken 1000  Minneparken i Son 

Utvidet sending  

klokken 1800    

 

Send inn din digitale feiring til Vestby kommune sin hjemmeside www.vestby.kommune.no, Facebook og Instagram. 

@vestbykommune, #vestby17m20 - @vestbykommune, #hvitsten17m20 - @vestbykommune, #garder17m20 - @vestbykommune, 

#hølen17m20 - @vestbykommune, #son17m20 

 

I samarbeid med 17.mai komiteene, korpsene og forsvarsforeningen har vi kommet frem til følgende program: 

 

http://www.vestby.kommune.no/
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Det offisielle programmet for Vestby kommune   Arrangementene er ikke åpne for publikum! 

Klokkeslett Sted  Hva 

07:00 Vestby  Salutt v/Vestby Forsvarsforening  

07:00 Son  Salutt v/Vestby Forsvarsforening 

08:00 Hvitsten  Salutt v/Vestby Forsvarsforening 

08:00 Garder  Salutt v/Vestby Forsvarsforening 

08:00 Hølen  Salutt v/Arne Båserud 

08:00 Vestby Grøstadparken Flaggheising og minnemarkering med kransenedleggelse ved de 
falnes minnesmerker.  
Æresvakt v/Vestby og ÅS HV-område 
Flaggheising v/Vestby Speidergrupper 
Tale v/ veteran Henning Asbjørn Syverød 
Ås og Vestby musikkorps spiller 

08:00 Vestby Kommunens digitale flater Tale for dagen v/ordfører Tom Anders Ludvigsen  

08:00 Son Minneparken Flaggheising  
Flaggsignal v/Såner Skolekorps. 
 

08:05 Hvitsten Torget Flaggheising v/17.mai komiteen i Hvitsten 

10:00 Son Minneparken Minnemarkering 
Æresvakt v/Vestby og Ås HV- område 
Kransenedleggelse ved de falnes minnesmerke.  
Tale v/major (p) Stein Erik Kirknes 

10:00  Kommunens digitale flater Tale for dagen v/ordfører Tom Anders Ludvigsen 

10:00  https://www.facebook.com/vestbykirkene.  
 

Digital Gudstjeneste 

18:00  www.vestby.kommune.no Utvidet sending fra 17. mai i Vestby 

 

https://www.facebook.com/vestbykirkene
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VESTBY - i samarbeid med Ås og Vestby musikkorps  Arrangementene er ikke åpne for publikum! 

 

www.vestby.kommune.no 

@vestbykommune, #vestby17m20 

Klokkeslett Sted  Hva 

13:00 Vestby Sykehjemmet Ås og Vestby musikkorps spiller  

13:00 Norge  Salutt 21 skudd «Ja vi elsker» 

13:00 Vestby Speiderveien Vestby korforening synger 
 

GARDER       Arrangementene er ikke åpne for publikum! 

www.vestby.kommune.no 

@vestbykommune, #garder17m20 

Klokkeslett Sted  Hva 

12:00   Traktortog  

13:00 Norge  Salutt 21 skudd – «Ja vi elsker» 

 

  

http://www.vestby.kommune.no/
http://www.vestby.kommune.no/
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HVITSTEN        Arrangementene er ikke åpne for publikum! 

www.vestby.kommune.no 

@vestbykommune, #hvitsten17m20 

www.Hvitstenvel.no 

Klokkeslett Sted  Hva 

08:15  Torget Kransnedleggelse ved bautaen 

11:00    Flaggborg  
Hvitsten Trommekorps spiller  

11:15   Kransnedleggelse ved minnesmerke Leif Aasen 

13:00 Norge  Salutt 21 skudd – «Ja vi elsker» 
 

 

HØLEN       Arrangementene er ikke åpne for publikum! 

www.vestby.kommune.no 

@vestbykommune, #hølen17m20 

Klokkeslett Sted  Hva 

  FB Hølen i Vestby kommune Tale for dagen 

  FB Hølen i Vestby kommune Barnas tale 

12:00 Hølen Skolen Tale for dagen 

13:00 Norge  Salutt 21 skudd – «Ja vi elsker» 

14:15 Hølen Skolen Såner skolekorps spiller  

 

  

http://www.vestby.kommune.no/
http://www.vestby.kommune.no/
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SON - i samarbeid Såner skolekorps og Soon etter Frokost   Arrangementene er ikke åpne for publikum! 

www.vestby.kommune.no 

@vestbykommune, #son17m20 

www.17mai-Son.no 

Klokkeslett Sted  Hva 

11:30 Son Eldresenteret Såner skolekorps spiller  

11:45 Son Torget Soon etter Frokost spiller 

12:45 Son Eldresenteret 
17mai-son.no 

Tale for dagen 

12:45 Son Torget Såner skolekorps spiller 

13:00 Son Eldresenteret Soon etter Frokost spiller  

13:00 Norge  Salutt 21 skudd – «Ja vi elsker» 
 

http://www.vestby.kommune.no/

