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HILSEN FRA 
ORDFØRER
Jarle Bø

Kjære innbyggere. Gratulerer med dagen!
17. mai er vår nasjonaldag. Vi feirer grunn- 
loven fra 1814 og Norges selvstendighet.
Denne tradisjonsrike dagen er vår største
folkefest. Det er en dag der barna får være 
i sentrum av feiringen. I år er den likevel 
annerledes – og ved å fortsatt holde avstand, 
viser vi at vi holder sammen. Det er, og vil 
fortsatt være, vår store «vi-dag», selv om vi 
i år feirer den på en annen måte enn det vi er 
vant til. Festdagen samler oss likevel – 
i et samfunn med stadig økende mangfold. 
Det er verdifullt. Jeg ønsker dere alle en flott 

17. mai-feiring.

HILSEN FRA 
KOMMUNEOVERLEGE
Ole Bernt Lenning

Dette blir en annerledes syttende mai, men 
samtidig en dag jeg tror vi vil huske bedre 
enn mange forutgående nasjonaldager  
– på en positiv måte.

Alle har ytt stor innsats og gitt avkall på 
mye for å få smittespredningen i Norge 
ned på det nivået vi nå ser. Jeg ønsker at vi 
skal følge de samme spillereglene igjennom 
nasjonaldagen. Nærhet og glede må skapes 
og ivaretas innenfor de samme smittevern-
rammene, og på en god måte.

Vi må unngå håndhilsing og klemming.  
Vi må ha oppmerksomhet rundt de generelle 
smittevernrådene om håndvask, spriting av 
gjenstander m.v.

Utendørsaktiviteter som spill og leker 
på større idrettsplasser og lignende kan 
eventuelt arrangeres i små grupper, for 
eksempel i mindre familiegrupper. Også her 
må regelen om to meters avstand mellom 
deltakerne overholdes, og det må reguleres 
med ansvarspersoner og begrensning av 
deltakere (jf. helsedirektetoratets foreløpige 
retningslinjer).

Gratulerer med dagen!

LEDER AV 
17. MAI-KOMITEEN
Svein G. Sørnes

17. mai 2020 kommer nok til å gå inn i minne- 
bøkene som et helt spesielt år. Vår flotte, 
tradisjonelle og nasjonale festdag blir som 
kjent annerledes i år. 17. mai-komiteen 
i Randaberg følger nasjonale retningslinjer 
for grunnlovsdagen. Vi har allikevel et sterkt 
ønske om at de aller fleste skal få oppleve 
en fin og minnerik festdag. Finnøy har en 72 
år lang og vellykket tradisjon med bilkortesje. 
Vi vil forsøke dette i Randaberg for første 
gang i år, og håper at det kan bidra som en 
erstatning for vårt tradisjonelle barnetog. 
Vi skal lage et eget festprogram som sendes 
digitalt fra Varen Randaberg kulturscene 
kl. 12.00 – 12.45, og her oppfordrer vi hele bygda 
til å følge med fra sine egne hjem. På vegne 
av 17. mai komiteen ønsker vi dere alle en flott 
feiring og håper på sol fra skyfri himmel.

Gratulerer med dagen!

17. MAI-KOMITEEN
Eivind Vistnes, Audun Pedersen, 
Kjersti Flatebø, Merete Økland Espedal,
Robert Raustein, Reidun Irene Bjordal, 
Svein G. Sørnes

17. MAI 2020
08.00
Flaggheising i sentrum ved NSF-speiderne. 
Randaberg Musikkorps spiller på torget.
Appell ved ordfører Jarle Bø.

09.30
Randaberg musikkorps spiller utenfor Vardheim 
bofellesskap.

10.00 RANDABERG RUNDT, BILKORTESJE

Ønsker du å delta?
Da møter du opp på parkeringsplassen til  
Randaberg Arena i god tid. Kortesjen starter 
kl. 10.00 og blir ledet an av brannbilen. Den 
planlagte ruten er ca. 24 km. Det beregnes en 
marsjfart på ca. 25 km/t, og hele runden vil ta ca. 
1 time. Alle kan delta. Det eneste kriteriet vi 
setter er en ren og pen bil som er pyntet og klar 
for å feire nasjonaldagen. Vi minner om maks 5 
personer i hver bil og disse må ha nære eller 
familiære relasjoner. Vi håper å se både nye,  
eldre og spesielle biler, gjerne traktorer, laste- 
biler eller andre kjøretøy som publikum langs 
ruten vil synes om.

Ønsker du å se på?
Stå gjerne utenfor der du bor, i din egen hage 
eller på verandaen! Du kan gjerne stå langs 
hele ruten, men da må dere huske å overhol-
de reglene om avstand. Vi håper å se mange 
festglade og fint pyntede personer langs hele 
ruten som tar vel imot bilkortesjen og vinker 
med sine flagg. 

Det vil stå jurymedlemmer langs ruten 
som skal bedømme bilkortesjen. Det vil bli 
delt ut flotte premier i henhold til 
følgende kriterier:

• Den kuleste bilen
(renest og penest pyntet ny modell)

• Den kuleste veteranbilen
(renest og penest pyntet)

• Den kuleste moped, motorsykkel

Viste Hageby

17. MAI 
Bilkortesje landsbyen 
rundt fra kl. 10.00.

VISTNES

RUTE: 
Start fra Randaberg Arena - Bøveien -  
Visteveien - Goaveien - Varheiveien -  
Varheiskjeringen - Kvernevikveien -  
Kyrkjeveien - Goaveien - Randabergveien 
- Finnestadgeilen - Grødemveien - 
Ryggveien - Fjellheimveien - Krystallveien 
- Bronseveien - Harestadveien - Tungenes-
veien - Sandeveien - Bøveien - Vistvikveien 
- Vistnesveien - Jon Torbergssonsvei - 
Bøveien - Torvmyrveien - tilbake til  
Randaberg Arena.

Randaberg Arena

VISTVIK

BØ

RYGG

GRØDEM

SANDE

GOA

DUSAVIK

Hålands-
vatnet

Randaberg-
fjellet

RANDABERG
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• Den kuleste traktoren
(renest og penest pyntet)

• Det mest kreative innslaget
• Det beste sang- eller musikkinnslag

Vinnerbilene vil bli offentligjort på  Facebook 
umiddelbart etter at juryen har kåret vinnerne!

12.00
Festprogrammet som sendes digitalt fra Varen 
Randaberg kulturscene, starter. Det blir korps-
musikk, taler og nydelige sanginnslag. Det 
er altså bare å glede seg til et litt annerledes, 
men likevel fantastisk festprogram! Sendingen 
avsluttes ca. kl. 12.45.

17. mai-komiteen i Randaberg oppfordrer 
hjem, nabolag, sameier, gatetun osv., til
å gjøre dagen uforglemmelig for sine. Pølser, 
is, brus og leker hører til på 17. mai, men vi 
må minne om gjeldene regler for smittevern, 
holde avstand og ha god håndhygiene!


