
Vennesla 2020

17-mai Vennesla - på mobilen! 

PROGRAM MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Hold deg oppdatert på alt som skjer rundt 17. mai-feiringen 
i Vennesla. Scann QR-koden til høyre og prøv selv, eller last ned 
appen ”17 mai Vennesla” til din telefon.
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Hilsen fra ordføreren

Hilsen fra Estland

Tegnekonkurranse

Program

Programmet for morgenarrangemen-
tet og hovedarrangementet vil bli fil-
met og lagt på YouTube. Lenker til 
dette vil være på Vennesla kommunes 
hjemmeside og Facebookside i tillegg 
til vår egen «17. mai i nedre Vennesla»’s 
Facebook side. Programmet vil ha pre-
miere og kunne åpnes fra morgenen 
17. mai. Vi oppfordrer folk til å sende 
inn hilsener, bilder og filmsnutter fra 
egen feiring til Facebooksiden «17. mai 
i nedre Vennesla» på selve dagen.

Bilde: fra fjorårets 
feiring 2019
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Gratulerer med dagen 
alle sambygdinger!

Velkommen til en annerledes 
17. mai i nedre Vennesla

17.mai kommer heldigvis hvert år uansett om-
stendigheter, og for de fleste av oss handler 
dagen veldig mye om tradisjon og å gjøre ak-
kurat de samme tingene som vi gjorde i fjor og 
året før der og året før der igjen.
 
Årets 17.mai skiller seg sterkt ut fra tidligere år. 
Sist gang barnetogene ikke gikk er 76 år siden.  

Norge var okkupert av en 
fremmed nasjon. Denne 
gang er det en pandemi, 
forårsaket av en mikrosko-
pisk organisme, som har 
invadert hele verden, oss 
inkludert. 
Våre våpen mot motstan-
deren er denne gang å 
være nøye med hygienen, 
holde avstand til våre 
medmennesker og ikke ha 
store ansamlinger av men-
nesker.  Dermed blir 17. 
mai 2020 litt som 17. mai 
1944. Vi kan ikke gjennom-
føre barnetog og folketog 
og sammen synge og rope 
ut vår felles begeistring for 
vårt frie land og Grunnlo-
ven. 

Den store forskjellen er at 
vi denne gang ofrer fei-
ringen frivillig fordi vi står 
sammen og skal hjelpe 

hverandre mot viruset. Forrige gang ble vi nek-
tet å feire – selv om vi så inderlig ville. 17. mai 
hvert år viser vi hverandre hva vi har felles i det-
te landet – hvor mye det betyr for oss dette lille 
landet og fellesskapet vår. Det gjør vi i år også. 
Ved å holde avstand, viser vi hvor nærme vi er 
hverandre. Vi følger rådene vi har fått, fordi vi 
ønsker å hindre at venner, naboer, bekjente og 

sambygdninger skal bli syke.

Jeg vil benytte anledningen til å takke dere 
alle, hver eneste en, for den innsatsen dere 
legger ned i arbeid og omsorg for at de som er 
i risikogruppen kommer seg helskinnet igjen-
nom denne helt spesielle tiden. For det er en 
ting som er sikkert: Med den holdningen Venn-
eslas befolkning, og den norske befolkning har, 
vil vi overvinne fienden denne gangen også.

Hver på vår plass skal vi heise vårt flotte flagg 
med korsmerket i rødt hvitt og blått og la det 
vaie i vinden. I tillegg vinker vi til våre naboer 
med håndflagg. Det er lov å pynte seg i fin-
stasen, spise mye is, spise god mat, synge na-
sjonalsangen og glede seg over at vi er et fritt 
land som fungerer og er trygt og godt å bo i 
selv under de omstendigheter som i dag råder.

Det virker som det er når vi trenger 17. mai 
mest vi ikke får lov å feire dagen. De savnet 
friheten i 1944, men du verden som de feiret i 
1945. Seieren er vår denne gangen også!
Til slutt vil jeg takke 17. mai komiteen som 
igjen har gjort en fremdragende innsats og 
som har lenge arbeidet med to alternative fei-
ringer. Dykken æ goe!

Ønsker dere alle en velsignet god feiring av 
nasjonaldagen.

17. mai hilsen fra en stolt ordfører
Nils Olav Larsen

Fjorårets 17. mai måtte flyttes på grunn av 
bygging på idrettsplassen, og heldigvis var 
Hunsøya på tilbudssida og la alt til rette for at 
vi skulle få avviklet feiringen på en fin måte. Vi 
fikk da se hvor utrolig mange som ville feire da-
gen sammen. I år skulle vi vært tilbake på en 
fantastisk og ny idrettsplass, med stor og flott 
tribune og med en stor scene med god plass til 
kor, dans osv. Nå blir det ikke slik i år. 

Men vi håper at det alternative opplegget vi 
skriver om her i avisen, kan gi dere 17. mai 
stemningen. Vi håper at folk pynter seg, leilig-
heten, huset, hagen, bilen og lager en fin dag 
hjemme eller på biltur. Det kan også være en 
fin dag å reise ut i skogen, ta med god mat og 
kanskje sette et flagg på en topp? Vennesla er 
full av flott turstier, både for de spreke og de 
som trenger litt flatere terreng. 

Nå fikk vi nettopp den gledelige nyheten at 
korpsene får lov til å spille på 17. mai, så vi sat-
ser på at at det skal bli noen feirende marsjer 
forskjellige steder denne dagen. I tillegg er det 
mange i Vennesla som har flotte veteran- og 

amcars. Det jobbes med en flott bilkortesje 
gjennom store deler av bygda. 

Flaggheis og fyrverkeri skal vi også få til. Kan-
skje også noen småkonserter for eldre utenfor 
Venneslaheimen og Venneslastua? Bekrans-
ning av bauta og program med taler og under-
holdning vil lages i forkant og lagt ut digitalt på 
forskjellige plattformer. 
Overraskelser kan dukke opp i løpet av dagen.

Men det viktigste feiringen blir hjemme, og 
det beste vi kan gjøre i denne situasjonen, er å 
følge de nasjonale helserådene med håndvask, 
holde avstand og unngå større folkemengder. 
Det kommer en ny 17. mai neste år og da er vi 
forhåpentligvis tilbake med barnetog og sam-
ling i Askedalen. 
Ha en fin feiring av nasjonaldagen!

Solveig Robstad og Tove Linda Høgstøl 
for 17. mai komiteen

Redaktør: Tove Linda Høgstøl • Annonseansvarlig: Vennesla skolemusikkorps • Foto: Ingvald R. Ingebretsen • Produksjon: Eplehagen, Vennesla
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Vennesla Musikkorps

Hunsfos Fotoforening

Vennesla Aktivitetsklubb (VAK)

Vennesla Turnforening

Om det er Skolemusikken, Veteranen eller Venn-
esla Musikkorps, korpsmusikk hører til på 17. mai. I 
hvert fall under normale omstendigheter. 
Vanligvis kan vi se det på ansiktene når vi går langs 
ruta - vi får med oss mer enn dere tror. Bare smil og 
jubel hele veien.
Det er 103 år siden VMK ble stiftet og 35 aktive 

medlemmer prøver å holde tradisjonene i hevd.

Korona-situasjonen har satt en støkk i oss alle, men 
forhåpentligvis kan vi alle ha en fin 17. mai.

Solveig Robstad og Vibeke Næsse Røstad

Fotoklubb for alle som som lige å fotografere.
Mi fotograferer alt og alle. Mi lærer litt av hveran-
dre. Hos oss så er det noen som kan litt, noen som 
kan mest ingenting å så he mi noen som kan litt 
meir enn dei som kan litt.
I tillegg så arrangerer mi heljeturer, å av å te noen 
dagsturer.

Klubbmødane he mi ei gång i måneden, på Huns-
fos Fabrikker.
Velkommen te ein kosli kvell med bildeprat te kaffi 
å kage.

Ingvald R. Ingebretsen

VAK ble startet av ungdommer på midten av 90-tal-
let som ønsket noe spennende å drive på med for 
uorganisert ungdom. Finne på morsomme, rusfrie 
aktiviteter. Vi har opp gjennom årene skapt et godt 
samarbeid med Moonlight. VAK består av en gjeng 
«voksne» ungdommer som jobber frivillig med å 
arrangere rusfrie aktiviteter for ungdom i alderen 
13 til 20 år, med utgangspunkt fra Moonlight. 

Aktiviteter vi har arrangert i årenes løp er mange 
og varierte. Hver sommer arrangerer vi forskjel-
lige sommeraktiviteter, blant annet helgetur med 
overnatting på Grønningen fyr. Her koser vi oss 
sammen med ungdommen med fisking, krabbe-
graving, dykking og div. vannaktiviteter m.m. I 
hele juli kjører vi jevnlig båtturer med båten vår. 
På disse turene står vi på vannski, wakeboard og 
tube etter båten eller bare tar en hyggetur i skjær-
gården, alt etter ungdommens ønske. Den mobile 
scenen som vi har anskaffet oss, arrangerer vi kon-
serter og skumparty for ungdommen i Vennesla. 
Gocartkjøring og datagathering er også noe av 
det VAK har arrangert opp gjennom årene. 

Det største arrangementet i løpet av året er nok 
UKM (ung kultur møtes) som vi har arrangert for 
Vennesla Kommune og Moonlight i 20-21 år. 

Kvelds arrangementet 17 Mai med skumparty og 
div. aktiviteter på Moseidstranda er også noe som 
VAK arrangerer sammen med Moonlight hvert år. 
Vi har også en gruppe ungdommer som vi kaller 
for VAK-Ung. Ungdommen i VAK-Ung er i alderen 
17 til 21 år, og går i en turnus på Moonlight fre-
dagskveldene, og bidrar med div, aktiviteter og 
jobber. Disse bidrar også som hjelpeledere på div. 
turer. 

Men vi ser oss stadig om etter nye og spennende 
arrangementer og turer som vi kan stelle i stand for 
ungdommen i Vennesla. Så vi er positive og åpne 
for forslag til arrangementer og ting vi kan gjøre, 
fra både ungdom og foreldre. Ikke nøl med å ta 
kontakt hvis du bærer på en ide eller et forslag. 

I disse koronatider så er jo alle aktiviteter lagt på 
is inntil videre på grunn av helsesikkerhet og smit-
tevernstiltak. Vi står klare til å ta dette opp igjen så 
snart dette er over.

Vi gleder oss til å komme i gang og få treffe alle 
igjen.

GRATULERE MED DAGEN
Svein Arne Carlsen

Trygghet trivsel og vennskap! 
Vennesla turnforening ble etablert i 1979 og har ak-
tivitetstilbud for kommunens innbyggere fra 3 års 
alder og opp til godt voksen. Foreningens tilbud 
er åpne for begge kjønn og teller i dag nærmere 
400 medlemmer. Fra januar 2019 fikk vi rigget til 
vårt eget treningslokale til fri benyttelse i noen år 
fremover. Det er vi veldig stolte og glade for!

Vennesla turnforening har ulike typer aktivitets-
tilbud. Cheerleading er en konkurranseidrett der 
lagene konkurrerer mot hverandre med koreogra-
ferte show. Vi har over flere år konkurrert på na-
sjonalt nivå i denne idretten. I 2016 startet vi også 
opp parkour/tricking, som er en aktivitet som en 
del gutter finner seg bedre til rette i. Parkour er en 
bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg 
fra A til B på den mest effektive måten. 

Turn er en idrett som omfatter ulike øvelser, der 
flere bygger på øvelser brukt i antikkens Hellas, 

og bruker basistrening som grunnlag for beve-
gelse og motorisk utvikling. I vårt voksen-konsept 
GymX, kan du finne de tradisjonelle gymnastikk- 
og mosjonsaktivitetene og ikke minst også nye tre-
ningsformer! 

Foreningen ønsker å legge til rette for at flest mu-
lig kan oppleve idrettsglede og sunn utvikling 
gjennom trening, konkurranse og samhold.  Vår 
hovedmålsetning er å få barn, ungdom og voksne 
til å komme i aktivitet så tidlig som mulig, holde 
på så lenge som mulig, så lenge man har glede 
av det. 
Du er velkommen til å prøve tilbud hos oss. 

På vegne av Vennesla turnforening; ha en flott 17 
mai feiring!

Liv Solveig Torsøe
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1. Vennesla speidergruppe av NSF
1. Vennesla Speidergruppe teller akkurat 90 aktive 
medlemmer. Jenter og gutter fra alderen 9 til over 
80 år. Arbeidet i gruppen er basert på frivillig ar-
beid og er tilknyttet Norges Speiderforbund. 

Gruppa er inndelt i tre enheter. Flokken, for spei-
dere mellom 9-10 år, Troppen med speidere fra 5. 
kl og opp til 10. klasse og Roverlaget «Frisk Sprut» 
med speidere fra 16 år og oppover. Troppen er i år 
inndelt inn i 8 ulike patruljer; Gaupe, Bever, Grev-
ling, Ekorn, Bjørn, Hjort, Oter og Røyskatt. Flok-
ken og Troppen har møter på mandager hver uke. 
Roverlaget har ansvar for sin egen aktivitet og har i 
oppgave å arrangere konkurranse for troppens pa-
truljer to ganger i året. Roverlaget er også med på 
å lage og selge Venneslakalenderen hvert år. 

I sommer har vi hatt besøk av over 300 speidere 
i Paulen. Etter flere år med oppgradering kunne 
vi invitere alle de andre speiderne på Sørlandet 
til kretsleir. En uke full av energi med spennende 
aktiviteter, nye venner, lange varme kvelder og 
litt lite søvn. Etter å ha tilbrakt bortimot hver helg 

og ledig ettermiddag i Paulen hele våren for å få 
ferdig oppgraderingene av uteområder, ny kiosk, 
ny garasje og oppusset hovedhus var det fantas-
tisk å kunne invitere hele Sørlandet til en skikkelig 
speiderleir i Paulen. Paulen har blitt suveren etter 
mange hundre timers dugnads innsats fra store og 
små, foreldre og sponsorer. Tusen takk til alle som 
har bidratt. Og Paulen Gård kan nå leies av alle som 
har lyst. Besøk hjemmeside vår www.1vennesla.no 
for mer info.

Bli gjerne bedre kjent med speidergruppa vår og 
Paulen Gård ved å gå inn på Facebook sidene «1. 
Vennesla speidergruppe» og «Paulen Gård». Ta 
også kontakt på post@1vennesla.no dersom du 
ønsker å begynne i speideren.

Vi takker og setter stor pris på alle samarbeidspart-
nere. 

God 17.mai. Speiderhilsen Geir Olav Kaase og 
Bjarne Egil Abrahamsen

Vennesla Blå Kors
Speidergruppe 2020

Vennesla Skolemusikkorps

Speider er en aktivitet som mange har deltatt i, en-
ten i en kort eller lengre periode. Alle som har vært 
på leirer, har mange minner fra disse. Vennesla BK 
har vært på mange leirer både små og store, både 
i Norge og utenlands.

Sommeren 2020 skal vi på Evjemoen. Dette blir en 
leir for Blå Kors speidere, Frikirke speidere, Frel-
sesarmeen speidere, Metodistkirke speidere og 
Misjonsforbundets speidere.

Vennesla BK har vår egen leirplass på Honnemyr-
heia, som vi bygget opp med bålplass, gapahuker, 
roverhytte, klatrevegg, benker, bord og zip-line 
over bekken. Broer over fuktige partier i stien har 
vi også laget, så slipper vi i bli våte på beina fra 
bilen og inn til leirplassen.

Speiderne våre elsker å lage mat, og det blir noen 
gode samtaler og smaksprøver rundt bålet. Man-
ge forskjellige aktiviteter blir gjennomført i skogen 

og området rundt leirplassen. Til og med foreldre 
trives rundt leirbålet. Når vi har behov for å være 
innendørs, bruker vi Blå Kors stova på Moseidmo-
en til aktiviteter.

I løpet av året vi har noen kanoturer, i vår egne 
kanoer. Områdene rundt oss er full av fantastiske 
plasser å bruke kanoer. Vi bruker nok mest Ogge, 
men også Otra, Drivenesvannet, Sangeslandsvan-
net, Hagelandsvannet og andre flotte lokale vann

Har du, eller kjenner du noen som har lyst til å være 
med på disse aktivitetene, tar du kontakt, og vi vil 
prøve å finne plass for deg i speidergruppa vår.
Speidertelefonen vår har nr. 408 31 550.

Lars Juvastøl

VSMK blei stifta i 1955 og består i dag av en flott 
gjeng på meir enn 70 medlemmer i alderen 9-20 
år fordelt på aspiranter, juniorkorps og hovedkorps. 
Korpset tar i mot medlemmer fra alle skolene i Venn-
esla kommune og tilbyr hver høst plass till alle unger 
frå 3. klasse og oppover. VSMK har øvelse hver tirs-
dag på Mosedimoen skole og alle som har lyst til å 
lære å spille et instrument er hjertelige velkomne til 
oss. Vi har alltid plass til fleire medlemmer!

Å være medlem i et korps gir kunnskap om musikk, 
mye glede, utvikler samarbeidsevna og man får man-
ge nye venner. VSMK setter musikkgleda i fokus og vi 
ønsker at medlemmene skal være stolte over hva de 
presterer med sine instrumenter. Som foreldre er det 
virkelig imponerende å følge med på den musikalske 
utviklinga og se hvor flinke de blir etter noen år og 
hvor bra trøkk korpset presterer. Møt opp på julekon-
serten i Sammfunshuset og bli imponert!

VSMK har konserter og prosjekter som heile korpset 
bruker mye tid på i sammen. Her kan vi nemne blå-

tur, tur til Danmark hvert år, stevner, årsfest og egen 
overnattingstur for aspirantene. Samhold og spille-
glede er nøkkelord. Hvert tredje år så arrangerer vi 
en lengre utenlandstur for muskanter og familie. Sist 
tur gikk til Berlin og i år hadde alle gleda seg til å 
reise til Paris fram til koronaen kom. 

I fjor arrangerte korpset showkafe på Hunsfoss til 
stormende jubel og fullsatte hus. Veldig moro for de 
som var med og veldig moro for folk å se og høre på 
alle de gode muskiantene våre!

17. mai er et av høydepunktene gjennom året for 
muskikantene der vi virkelig får vist fram de flotte 
ungdommene våre i sine fine uniformer og med mye 
bra musikk. Hva hadde vel 17. mai i Vennesla vært 
uten korpsmusikken?
Skolemusikken ønsker alle ei kjempefin 17. mai fei-
ring i 2020!

Terje Bronebakk



EU-kontroll, service og reparasjoner 
tar du hos oss.

Lokale fagfolk - hyggelige priser.
RING 381 55 904 

TID FOR EU-KONTROLL?

IKKE

KJØRBAR?

SLAPP AV.

VI HENTER!
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Vindbjart Ski

Levekårsutvalget

Optimismen er stor i Vindbjart ski, selv etter en 
svært dårlig snøvinter! Det har vært vårtendenser 
gjennom hele vinteren og dette har bydd på ek-
stra utfordringer for oss som ønsker å gi et bredt 
tilbud til barn og ungdom gjennom skisporten, da 
helst i flotte skiløyper som snor seg gjennom et 
vinterpyntet vinterlandskap. 

Tross det fatale snøfraværet denne vinteren, har 
aktiviteten i gruppa vært stor, på rulleski, trening 
i skogen på barmark og styrketrening inne. Svært 
gode sportslige resultater har løperne våre også 
oppnådd.   Mathias Holbæk oppnådde å bli klub-
bens første norgesmester for juniorer, da han i 
januar vant sprinten i mesterskapet på Lygna ski-
stadion ved Gjøvik. Flere andre løpere hevdet seg 
i de ulike rennene vi deltok i. Ungdommens Hol-
menkollrenn 13 og 14 årsklassene, Oslo skifestival 
alle klasser, Hovedlandsrennet for 15 og 16 års-
klassene og NC jr. fra 17 år. Klubben høstet flere 
medaljer under årets kretsmesterskap som måtte 
flyttes til Hovden pga. snøforholdene lenger sør.  
 
Vi har dradd stor nytte av det flotte anlegget vi 
har tatt i bruk på Sandrip. Her kan vi trene trygt på 

rulleski gjennom en lang sesong og legge grunn-
laget for gode opplevelser på ski når snøen måtte 
komme. Vi ønsker å tilby aktiviteten vår til stadig 
nye deltakere. Vi har lange tradisjoner gjennom 
Sentrumsløpet, rulleskiskole og fellestreninger. Vi 
reiser på samlinger hvor vi pleier det sosiale felles-
skapet. Dette oppnås også gjennom meningsfulle 
dugnader som engasjement med Julegada, ulike 
aktiviteter i Sentrum og ikke minst, ved stor delta-
kelse i gjennomføringa av 17. mai. 

I år var planen å invitere til 17. mai fest på en totalt 
forandret Moseidmoen stadion. Disse planene er 
nå dessverre lagt vekk og erstattet med en alter-
nativ feiring. Selv om Koronaen setter en stopper 
for samlinger med mye folk, håper vi at 17. mai 
følelsen kan oppleves gjennom det som formidles. 
Vi legger avisa i postkassene, heiser flaggene og 
møtes via skjermer. Vi kan la oss begeistre av våe 
nasjonaldag. Vi ønsker hverandre en god dag. Vår 
frihet er verdig å feire!         

For skigruppa i Vindbjart, Harry Andersen

Levekårsutvalget for perioden 2019-2023 består 
av 9 medlemmer valgt av kommunestyret. Etter 
fullmakt fra kommunestyret tar utvalget avgjørel-
ser i saker som angår kultur, barnehage, skole, 
helse samt pleie og omsorg. Med andre ord saker 
som berører de fleste av bygdas innbyggere i det 
daglige. 

Inger Turid Tonstad (Krf) er leder denne perioden, 
og med seg i utvalget har hun Kjetil Ubostad (Sp), 
nestleder, Martin Engamo (Krf), Daniel Steinsland 
(Krf), Line Iveland Øvland (Sp), Glenn Lonebu (Ap), 
Grethe Strand (Ap), John Helge Austgulen (H) og 
Frank Dale (Frp)

Levekårsutvalget har mulighet for å oppnevne an-
dre politikere som representanter i 17. mai komi-
teen. De har for perioden valgt Lars-Jørgen Hauge 
(Ap), Halvor Homme (Krf) og Andreas Ingebretsen 
(Frp) Sistnevnte er fra Plan- og økonomiutvalget.

I disse tider blir det nok for oss alle en annerledes 
17. mai. Vi får gjøre så godt vi kan ut fra situasjo-
nen. Vi satser i alle fall på flaggheising, bekrans-
ning av bautaen, arrangement fra Kulturhuset som 
legges på hjemmesider- og FB-sider og fyrverkeri. 

Med vennlig hilsen Lars-Jørgen Hauge, Halvor 
Homme og Andreas Ingebretsen 

Tjønnvoll Industriområde  - Moseidmoen, Vennesla - Telefon: 381 55 904

Hagen og Tveit er bygdas eldste karosseri- og bilverksted med 
fagfolk som har ekte interesse for bil og bilfaget. Vi har i flere 
ti-år hatt fornøyde kunder fra Vennesla, Kristiansand 
og distriktene rundt.
Avtaler med forsikringsselskaper.
Hjelp med taksering, 
skademelding og 
forsikringsoppgjør. 
Vi har leiebiler.
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17.mai minner
Maidagene i 1945
- slik jeg husker dem for 75 år siden
Fred---Fred. Det gikk som en løpeild gjennom 
bygda om ettermiddagen 7. mai 1945. Var det 
sant eller var det bare rykter? Usanne rykter var 
vi vant til. Denne gangen var ryktene riktige. 7. 
mai kl. 13.45 meldte tysk radio Flensburg: Krigs-
maktens overkommando har i dag, etter ordre fra 
storadmiral Dønitz erklært at alle tyske tropper 
skal kapitulere betingelsesløst. 

I Norge var det frykt for at tyske 
ledere ville fortsette kampen med 
reichskommisær Terbofen i spis-
sen.. Men øverstkommanderende 
general Bøhme innså situasjonen 
og fulgte ordren fra Dønitz.  8. mai 
i Lillehammer blei dokumentene 
undertegnet overfor representan-
ter for General Eisenhover.  7. og 
8. mai blei begynnelsen til en gle-
dens sommer. Hvorfor slik glede?  
Svaret ligger i de 5 årene vi hadde 
gjennomlevd med okkupasjon av 
en hærmakt som utøvde undertryk-
kelse terror, vold og drap på det 
norske folk. 

7. mai, om ettermiddagen blei ar-
beidet innstilt hos oss og hos man-
ge andre. Vi måtte «på bygda» for 
å høre nytt. De som hadde illegale 
radioer, fortalte åpenlyst hva de vis-
ste. Noen fant fram og heiste flag-
gene som ikke hadde vært brukt på 
5 år. Utpå kvelden mandag 7. mai 
begynte folk, først litt nølende, og 
samles omkring lokalene der de be-
slaglagte radioene stod lagret. 

Så kom beskjeden om at radioene 
kunne leveres tilbake til eierne. På 
Kvarstein var alle radioen lagret i ei 
stue hos Emil Jørgensen, nå Foss-
heim gård. Vennesla radioene var 
lagret i Frikirka. Ingen hindret ut-
leveringene, hverken tyskere eller 
andre.           

Jeg var med i Vikeland Indremisjons 
Hornmusikk, med Johannes Fred-
riksen som dirigent. Om kvelden 7. 
mai fikk jeg beskjed om å møte på 
Hunsfos Fabrikker klokken sju om 
morgenen 8. mai. Vi i hornmusikken 
hadde øvet oss på nasjonalsangen 
og marsjering langt oppe i Erkleiv-
veien våren 45. Vi var litt forberedt på det som 
kunne komme.  

På Hunsfos var alle ansatte samlet med Direktør 
Knobel  i spissen. Med en tale ønsket han alle til 
lykke med freden og 8. mai som fredsdagen. Pis-
tolskuddet som skulle markere dagen blei bare 
to klikk. Telegrafist Arnvard fra Vikeland stasjon 
sang «Norrøna folket det vil fara». Han sang uten 
musikk og la den så høyt at det stoppet opp for 
ham. Ved andre forsøk gikk det meget bra. Horn-
musikken spilte «Ja vi elsker» og fedrelandssal-
men. Folk sang med av full hals. Direktøren av-
sluttet med å si» Vi tar alle fri i dag». Så blei det 
marsj gjennom bygda med hornmusikken i spis-
sen. Alle var med og flere og flere sluttet seg til 
toget som endte ved prestegården. (Det som nå 
er Olav Venneslands hus). Sogneprest Tønnesen 
kom ut på trappa og holdt en improvisert tale 
klokken halv ni om morgenen og gratulerte alle 
med freden. 

Hver eneste dag skjedde det noe. Det var stas 
å kunne stå på lasteplanet på de få lastebilene 

som var i bygda. Gunnuf Bårdsen kjørte Olav Ru-
enes sin lastebil, fullastet med ungdommer, opp 
og ned i bygda. Det var sang og hurrarop hele 
veien. 
 Vi som var unge visste ikke om den aktiviteten 
Mil.org. og tidligere politikere arbeidet med for å 
overta kontrollen og styret i bygda. Mye var nok 
forberedt og det gikk bra.

Så begynte fangene å komme heim, først Grini 
fangene. Folk møtte opp på stasjonen for å ta 

imot dem.  Det var velkomsttaler til dem der de 
stod på lasterampa til pakk-huset på stasjonen. 
Vi spilte, og folk sang. Tysklandsfangene kom i 
puljer. Jeg husker godt da Rolf Nilsen, Ivar Ei-
vindson, Nico Stiansen og flere andre kom. Alle 
blei tatt imot av masse folk. Den siste som kom, 
var Georg Grundetjern. Han og familien blei fulgt 
helt heim til Danskehaugen med masse folk og 
hornmusikken i spissen.  Så kom sjøfolkene, en 
etter en, men de fikk dessverre liten oppmerk-
somhet, selv om de var helter. Hjalmar Hansen sa 
til meg en gang at han var heldig som overlevde 
krigen, og kom hjem i august 1946 som en av de 
siste. Det mener jeg å huske. 

Første 17. mai blei en virkelig festdag. Med bar-
netog om formiddagen gjennom bygda til kir-
ken, med tale av sokneprest Ånund Tønnesen. 

Best huskes ettermiddagen med folketog og 
begge musikk-korpsene gjennom hele bygda til 
Linvollen ved kirka. Over tre tusen var samlet. Lin-
vollen var området som lå mellom kirka og den 
gamle skolen. (Det som nå er plen ved kirka). Tys-
kerne hadde brukt Linvollen til ridebane.  17. mai 

-komiteen hadde framhaldskolelærer Olav Mos-
land som formann. Andre i komiteen var Amalie 
Skjervedal, Adolf Pedersen, Tønnes Brufjell, Einar 
Birkeland, Ånund Tønnesen, lærer B Austad, Ka-
ren Pålsen, Anna Skisland og Olai Eikeland. Disse 
hadde pyntet Linvollen med lange blomster- gir-
landere av frukttre blomster. Det var tale for da-
gen og tale for konge og fedreland. Talere var 
nyutnevnte ordfører Ole Jørgensen og direktør 
Knobel. Lærer Austad leste selvskreven prolog. 

Det blei stor jubel da Nils Inge-
bretsen kom med en flokk frigitte 
russiske fanger fra leiren på Auk-
land. På sitt språk sang de:» Mos-
kva maja, strana maja, disa maja-
lubimamaja,» pluss andre sanger 
til stor applaus. Girlanderne blei 
klippet ned og lagt om halsen på 
dem. Noen ropte «Ja tab lublu» 
(jeg elsker deg) til dem. Venn-
skapsbånd blei knyttet og gaver 
utvekslet mellom oss og russiske 
frigitte fanger. Alle lovet å holde 
kontakt, men det blei ikke noe av.

Vår dirigent i Hornmusikken, Jo-
hannes Fredriksen, var rask til å 
skrive ut notene til «Norge i rødt, 
hvittt og blått». Den blei virkelig 
populær. En dag vi var i Ålefjær og 
spilte med hornmusikken på et ar-
rangement.   Da det var slutt, fore-
slo noen å ta en tur til byen for å 
marsjere og spille litt i gatene. 

Det gjorde vi og stanset på tor-
vet. Formannen i Hornmusikken, 
Einar Birkeland, gikk inn på politi-
stasjonen, «Råstaua» som vi kalte 
den da, og spurte om tillatelse til å 
marsjere og spille i gatene. Joda, 
det var bare å gå. Vi marsjerte og 
spilte:» Ja vi elsker», «Norge i rødt 
hvit og blått», «Sønner av Norge», 
og «Gammel jegermarsj». Det var 
«svart» av folk rundt oss. Alle ju-
blet og sang med. Da vi stoppet 
opp og spilte Fedrelandssalmen til 
slutt, var det en mann som hoppet 
opp på ei trapp og holdt en liten 
takketale til oss fra Vennesla. Slik 
var stemningen i maidagene for 
75 år siden.

I gledes-bruset var det noen famili-
er i vår bygd som ikke kunne glede 

seg som oss andre. Den de ventet skulle komme 
hjem, kom ikke. Krigen tok livet deres. En på» 
Panserskipet Eidsvoll» 9. april, en i fangeleiren 
Natzweiler, en døde da fangeskipet «Vestfalen» 
gikk ned. Og seks mann omkom som sjømenn. 
Navnene deres står hogd inn i bautaen for å bli 
husket av oss sambygdinger. 

For alle oss andre var det glede over å kunne gå 
og reise hvor vi ville uten å ha reisetillatelse og 
Grenseboerbeviset i lomma. 

Etter hvert kom det mer mat og klær i handelen, 
noe som det hadde vært mangel på under hele 
krigen. Folk slapp etter hvert å stå i kø med rasjo-
neringskort for å få en liten porsjon av det som 
trengtes til det daglige behov. Nå er vi som var 
unge på den tiden blitt gamle. 
Forandringen er så stor og har skjedd så gradvis 
at vi knapt forstår hvor godt vi har det nå.     
 
Med hilsen Bernt Kvarstein
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HAGELAND VENNESLA
Venneslavn 117 - tlf. 38 15 55 96

Åpent man-fre 9-19  Lør 9-16  Søn 12-16

Hos oss får du 
2 stk Hagehortensia til  kun 

400,-

Pynt opp til 17.mai!

MaxiCatering leverer sine varer med 
hjemmelagde, deilige produkter fra Gorine.

Selskap eller annen anledning 
hvor du ønsker den gode maten? 
Ring oss på 40 00 19 54

Catering • Smørbrød • Baguetter 
Koldtbord • Grillmat • Selskapmat

All den gode maten til alle anledningene!

www.maxicatering.no • Tlf. 40 00 19 54 • post@maxicatering.no

På vegne av årets russekull vil vi gratulere alle 
sammen med dagen! Det har vært en anner-
ledes, men lærerik tid for oss alle. Før viruset 
kom, fikk vi noen temadager på skolen og vi 
fikk være med på andre gøye arrangementer 
utenfor skolen. Vi har vært på kroer og andre 
samlinger der Venneslarussen har laget god 
stemning. Stemningen har vært topp på de ar-
rangementene vi fikk være med på, og vi håper 
russen tenker tilbake på alt vi fikk oppleve og 
tar de minnene med seg videre i livet. 

Første møtet vi hadde med russestyret, ble vi 
enige om at hovedfokuset i år skulle være in-
kludering. Vi ønsket å ha som mål om at alle 
skulle føle seg sett og satt pris på, for det har 
de alle fortjent. Vi ønsket å vise at Venneslarus-
sen tar vare på hverandre, men dette har blitt 
vist på en helt annen måte enn vi så for oss. Å 
vise at man bryr seg kan gjøres på mange må-
ter, men vi skulle ønske at måten det ble vist på 
var litt mer sosial enn nå. 

Russen har ikke feiret på noen som helst vanlig 
måte. Det er vanskelig å vite hvordan hver en-

kelt russ har hatt det, men vi håper det har gått 
fint, og at de har holdt seg friske og tatt vare 
på familie og venner rundt seg. Det samme øn-
sker vi for alle andre, og håper vi snart kan sam-
les igjen og gi en god klem til de vi er glad i. 
Det er en rar tid vi er i nå, og det har vært van-
skelig for mange å forstå alvoret.  Vi er veldig 
stolte over russekullet som har vært nøye på å 
følge reglene fra myndighetene. Dessverre har 
det bare vært mulighet for å være med maks 
fem personer over lengre tid, men vi har prøvd 
å gjøre det beste ut av det. Selv om det er van-
skelig å ta diverse knuter, var vi heldige med 
å få tatt den viktigste. Nemlig å gå som bøs-
sebærer.

10.mars gikk både Vennesla videregående og 
Vennesla kristen videregående skole rundt og 
banket på dørene til folk i Vennesla. Vi klarte å 
samle inne hele 225 000kr til sammen! Dette 
er den største summen Venneslarussen har fått 
samlet inn noen gang, og vi er kjempestolte 
over å bo i denne sjenerøse bygda. Dette er 
takket være alle bøssebærere og alle bedrifter 
som var med å støtte. Vi vil takke bedriftene 
som har vært så sjenerøse og hjelpsomme til 
en så viktig sak. Vi vil også gi en stor takk til ak-
sjonskomiteene på begge skolene i Vennesla. 
Det hadde ikke gått uten deres innsats. I år var 
det fokus på de krefttypene færrest overlever. 
Vi er veldig stolte av å ha fått en ny skolere-
kord, men vi håper neste års russ ordner en 
enda større sum å gi til kreftforeningen. 

Gjennom denne tida har vi fått god hjelp av 
skolen til å ordne premier ved temadager og 
belønning ved å gå som bøssebærer. Disse tre 
årene ved Vennesla Videregående har til tider 
vært faglig krevende, men vi har hatt det utro-
lig gøy sammen. En stor takk alle som jobber 

på skolen, som har gjort det til en så god og 
fin plass å være disse tre årene. En stor takk 
til bibliotekaren Anne Erfjord som gjør skoleh-
verdagen gøyere. Og på vegne av hele Venn-
eslarussen vil vi si tusen hjertelig takk til vår 
rause rektor Thorkild O. Haus.

Russetida var ei tid vi skulle få feire og juble 
over å snart være ferdig med 13års obligato-
risk skole. Vi skulle samles, spille høy musikk 
og dele ut russekort, men alt dette ble stoppet 
opp på grunn av et virus. Men det er en tid for 
alt, og vi velger å være takknemlige for hvor-
dan de siste ukene har vært. Vi setter pris på 
hvordan myndighetene har tatt noen vanske-
lige og fornuftige beslutninger for hvordan vi 
kan hjelpe hverandre på best mulig måte. Det 
er bedre å sette pris på at det som gjøres nå for 
hele landet, enn å tenke på den ene måneden 
som ikke ble en like stor fest som vi så for oss. 
Dette viruset varer ikke evig, og det vil alltids 
bli tid for å feire. 

Vi vil takke for at vi har fått lov til å være årets 
russepresidenter ved Vennesla videregående 
skole og ved Vennesla kristen videregående 
skole. Det har vært en ære å representere årets 
russekull. Nå får vi tenke på det gøye vi har i 
vente, og glede oss til den dagen russen 2020 
kan samles og feire at vi er friske, frie og fer-
dige med 13års obligatorisk skolegang. Men 
akkurat nå håper vi alle tar vare på hverandre 
og holder seg til reglene fra myndighetene og 
feirer 17.mai på en historisk måte. Takk for til-
liten, og takk for oss! Vi ønsker dere alle en god 
17.mai feiring. 

Med vennlig hilsen 
Nina Viksnes og Eivind Audenby

Hilsen fra Venneslarussen 2020
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BARNAS 17. MAI:

Vinner 2 trinnet: Marius Omdal Amundsen2B Vennesla skole

Vinner 3 trinnet:Emilie Laland 3 trinn Samkom skole

Vinner 4 trinnet:Mali Slettedal4 trinn Kvarstein skole

Det er plukket ut en vinnertegning på hvert 
trinn. Vinnerne får kr. 1.000,- til hver sin klasse.
 
Juryen har bestått av Halvor Homme, Lars-Jør-
gen Hauge og Andreas Ingebretsen, valgt av 
Levekårsutvalget. De hadde en vanskelig jobb 
med å plukke ut de tre vinnertegningene og de 
ti tegningene som får hederlig omtale.
Takk for flotte bidrag!

Tegnekonkurranse!
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Se så mye 
fint vi har 
fått inn!

David Micu, 3A, Vennesla skole

Eline Aanensen, 4B Vennesla skole
Henrik Urdal Røraas, 2B Hunsfoss skole

Ida Reber, 4 trinn, Kvarstein skole

Malin Smevoll, 2B Moseidmoen skole

Mille Sørensen Iversen, 2B Hunsfoss skole

Serena Bronebakk Tangen, 4 trinn Kvarstein skole

Smilte Ivoskute, 2 trinn, Samkom skole

Sofie Elisabeth Syldatk, 4 trinn, Samkom skole

Carla Palush, 2A Moseidmoen skole
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ÅRETS 17. MAI-NAVN

RIE 
HØIAAS

17. mai-komiteen har i år valgt å hedre 
Rie Høiaas for hennes innsats for 17. mai fei-
ringen i Vennesla. 

Rie var i åtte år en engasjert og ivrig salgs-
leder, først sammen med Lars Juvastøl, så 
med eneansvar og til slutt sammen med An-
dreas Tønnessen Høiaas. Hun var glødende 
opptatt av at jobben skulle gjøres på en ef-
fektiv og skikkelig måte, og sto på omtrent 
hele døgnet fra 16.-18. mai i tillegg til møter 
og planlegging i forkant. 

Rie er også et omsorgsmenneske med blikk 
for den enkelte. I denne tida ble Rie-frokost 
innført for alle som jobbet fra tidlig morgen 

til seine kveld på nasjonaldagen. 

Fra begynnelsen representerte hun Vind-
bjart Ski i komiteen og avlastet Harry Ander-
sen her. Selv etter at hennes egne barn ikke 
lenger var med i skigruppa, fortsatte hun å 
stå på, og fremdeles stiller hun på enkelte av 
skigruppas arrangement for å hjelpe. 

Stikkordet for Rie er fellesskapet. Jobben 
hun gjør gjennom VAK (Vennesla Aktivi-
tetsklubb), på UKM (Ung Kultur Møtes), på 
Kulturhuset som frivillig under konserter si-
den 2011 og i mange år tidligere for både 
Moonlight, for «Livsglede for eldre» og for 
«Hjelp oss å hjelpe i Vest-Agder» er uvurder-
lig. Hennes evne til å organisere og få med 
andre på laget er unik. Alt dette har hun 
klart i tillegg til studier og jobb. 

Gratulerer med dagen og takk for 
innsatsen. 
Du er savnet i 17. mai-komiteen, Rie!

17. mai-hilsen til Vennesla fra Estland

Jeg har satt meg ned for å skrive en hilsen til dere 
rett etter feiringen av Estlands nasjonaldag, slik at 
tankene og gratulasjonene mine når dere i tide 
og på norsk. 
Estere er av og til litt misunnelige på de nasjo-
nene som kan feire sine store høytider når det er 
varmt og solfylt. Samtidig er vi glade for at det i 
februar 1918 ble mulig å feire Estlands selvsten-
dighet, og kulde og snøvær spilte sin rolle i alt 
dette. Selvstendighetserklæringen ble lest opp i 
Pärnu, hvor tyske og russiske myndigheter plas-
sert i hovedstaden Tallinn, ikke nådde.

Vinteren 2020 har også et annet jubileum fått 

oppmerksomhet ved siden av nasjonaldagen vår. 
Dette er et jubileum som på sitt vis forbinder es-
tere og nordmenn. 

Flere av Tsar-Russlands og verdenskjente viktige 
sjø- og polfarere har kommet fra Estland – Bel-
lingshausen, Krusenstern, Wrangel, Toll er kan-
skje de mest kjente.  

Den 28. januar for akkurat 200 år siden var det 
Fabian Gottlieb von Bellingshausen som en av 
de første på skipet sitt fikk øye på kontinentet 
Antarktis. Han var Russlands admiral av tysk-bal-
tisk opprinnelse og hadde blitt født på Estlands 
største øy Saaremaa. 

Ekspedisjonen startet i Kronstadt den 4. juli 1819, 
og man kom fram til kysten av Antarktis den 27. 
eller 28. januar. For å feire den begivenheten be-
stemte man med initiativ fra Thetis Ekspeditsioo-
nid og Estisk sjøfartsmuseum (Eesti meremuu-
seum) å gjenoppleve sjøturen som hadde funnet 
sted for to hundre år siden. Seilbåten St. Jean II 
kjøpt i Holland ble bygd om på verkstedet i Saa-
remaa og døpt på nytt – den gangen skulle den 
hete Admiral Belligshausen. Med Roald Amund-
sens båt Maud som et forbilde ble dåpen gjen-
nomført, ikke med ei sjampanjeflaske, men ved å 
knuse en stor isklump mot skipskroget.

Turen som hadde startet i 2019 i Kronstadt gikk 
som planlagt og den 21. januar kom også den 
estiske presidenten Kersti Kaljulaid fram på Kong 
Georgs øy i Antarktis. Der ble hun med i ekspedi-
sjonen. «Da admiral Bellingshausen startet turen 
sin for 200 år siden, var verdenshavet mye renere 
og uroen for kloden mye mindre. Verken havvan-
net eller atmosfæren kjenner til landegrensene. 
Polområdene som fungerer som nedkjølerne av 
kloden vår, er samtidig særdeles sårbare for kli-
maendringene på grunn av is og snø, noe som 

har gjort dem til frontlinjen av den globale opp-
varmingen», oppsummerte presidenten om kli-
maproblematikken ved ankomsten. Hun roste 
ekspedisjonen som hadde kommet i mål og sa: 
«Estland har alltid vært et sjøfartsland. Bellings-
hausens sjøtur er ett av de flere gode eksemple-
ne på Estlands langvarige sjøfartstradisjoner og 
er med på å gjøre landet vårt enda litt større og 
synligere i verdenen.» 

Med dette ble president Kaljulaid en av de få 
statssjefene ved siden av Norges Kong Harald V, 
Australias generalguvernør Sir Peter Cosgrove, 
Chiles president Sebastián Piñera og Prins Albert 
av Monaco som har vært på offisielt besøk i An-
tarktis. Presidenten besøkte også de forskjellige 
forskningsstasjonene som ligger på Kong Georgs 
øy, øya Deception og Port Lockrouyd, samt del-
tok i feiringen av 200-årsdagen til oppdagelsen 
av Antarktis.

Flere kjente polforskere har skrevet om den sjø-
turen som fant sted for 200 år siden. Uten tvil 
har en av de viktigste kapitlene blitt skrevet av 
nordmennene med tanke på Roald Amundsens 
ekspedisjon. Som en påminnelse av alt dette fin-
ner vi Amundsenhavet og Bellingshausenhavet 
rett ved siden av hverandre ikke langt fra Chiles 
sørtopp i Sørishavet som er en del av Stillehavet.
Jeg skal slutte med noe hyggelig, sånn som det 
passer seg for gratulasjoner. Kun 30 km fra hjem-
byen min, Rakvere, i det lille fiskeværet Käsmu, 
skal ett av de mest populære sommerarrange-
mentene – musikkfestivalen Viru Folk finne sted 
7.-9 august. I år er hovedtemaet til festivalen 
Norge. Dere er hjertelig velkomne til å feire med 
oss! Gratulerer med dagen!
 
Mihkel Juhkami
Formann for Rakvere bystyre
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H A N D E L S TA N D S F O R E N I N G E N

for at Venneslafolk har stilt opp 
for lokalbutikkene i ei vanskelig tid. 

NÅ TRENGER VI HVERANDRE!

Samtidig vil vi oppfordre til å 
bruke bygdas butikker enda mere. 

Jo flere som bruker butikkene 
våre lokalt, jo bedre 

vil mangfoldet bli. 

Husk! Lokale butikker bidrar 
også tilbake i lokalsamfunnet.

Gratulerer med dagen!
Vi sees i lokalbutikken.
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Minner
fra 17.mai

2019
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Annonse

Vigeland Brugs veg 16 - 4708 VENNESLA - Tlf. 38 15 44 30
vef.no
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Heldigvis så blir det fyrverkeri også i 
år. Vi kan glede oss til at pyrotekniker 
Svein Arne Carlsen vil skyte opp et 
fantastisk fyrverkeri, når det mørkner 
på kvelden, fra flåte i Venneslafjorden. 

Det vil være mulig å se dette fra mange 
forskjellige boligområder i Vennesla. 
Husk på å holde avstand til hverandre. 

Fyrverkeriet vil bli filmet av fotograf Ing-
vald R. Ingebretsen og lagt på Face-
book-siden til 17. mai i nedre Vennesla. 

Sparebanken Sør har også i år gitt et bi-
drag til fyrverkeriet. Tusen takk! Dette 
blir noe å se fram til!

Fyrverkeri!
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Minner
fra 17.mai

2019
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17.mai-sanger
Ja, vi elsker 
dette landet
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, 1870 
Melodi: Rikard Nordraak, 1864

1.
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.

7.
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.

8.
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 og 
seir, også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Fagert er landet
du oss gav
Tekst: Anders Hovden
Melodi: Melchior Vulpiles

1
Fagert er landet du oss gav, Herre, vår Gud og 
vår Fader! Fagert det stig av blåe hav, Soli ho 
sprett og ho glader, Signar vårt land i nord og 
sud, Soleis di åsyn lyser, Gud,
Yver vårt Noreg i nåde.

5
Signa da, Gud, vårt folk og land, Signa vårt 
strev og vår møda, Signa kvar ærleg arbeids-
hand, Signa vår åker med grøda!
Gud, utan deg den vesle urt Veiknar og visnar, 
bleiknar burt, Ver oss du ljoset og livet!

Fedrelands-
salmen
Tekst: Elias Blix 
Melodi: C:E:R: Weyse

1.
Gud signe vårt dyre fedreland, og lat det som 
hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for 
vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu, som kristne 
det kan seg søma.

2.
No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen. Om sædet enn 
gror på ymist lag, det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd
til groren ein gong er mogen

Norge i rødt, hvitt 
og blått
Melodi: Lars Erik Larsson 
Tekst: Finn Bø, Bias Bernhoft, Arild Feldborg

1.
Hvor hen du går i li og fjell, en vinterdag,
en sommerkveld blant fjord og fossevell.
Fra eng og mo med furutrær, fra havetsbryn 
med fiskevær og til de hvite skjær.
Møter du landet i trefarvet drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien rammer 
stripen av blåklokker inn Mot den rødmalte stu-
en ved veien, det er flagget som vaier i vind. 
Ja, så hvitt som det hvite er sneen,
og det røde har kveldssolen fått,
Og det blå gav sin farge til breen,
Det er Norge i rødt, hvitt og blått!

2.
En vårdag i en solskinnstund på benken i Stu-
denterlund der sitter han og hun
To unge nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss i tyve grader pluss. 
Hun er som en gryende forsommerdag,
som farves av gjenskinnet fra det norske flagg. 
Ja, så hvitt som det hvite er kjolen og
så rødt som det rø’hennes kinn.
Hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne,
og en lue i rødt har han fatt.
Med en lyseblå tiltro til landet,
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått!

3.
De kjempet både hun og han!
Nå lyser seirens baunebrann,
utover Norges land. Mot himlen stiger flagg
ved flagg som tusen gledesbål i dag,
for alle vunne slag. Det knitrer som før over 
hytte og slott, et flammende merke i rødt og 
hvitt og blått. Som et regnbuens tegn under 
skyen, skal det evig i fremtiden stå. Se, det gli-
trer på ny over byen, i det røde og hvite og blå. 
La det runge fra gaten og torget, over landet 
som nordmenn har fått:
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!

Kongesangen
Tekst: N.Fogtman 
Melodi:]ean-Baptiste Lully

1.
Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot
sign hjem og slott!
Lys for ham ved din Ånd, knytt med din sterke 
hånd
hellige troskapsbånd, om folk og drott!

2.
Høyt sverger Norges mann
hver i sitt kall, sin stand,
troskap sin drott.
Trofast i liv og død, tapper i krig og nød, alltid 
vårt Norge lød, Gud og sin drott.
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Program
Vi vil lage morgenarrangementet med be-
kransning av bauta og selve hovedprogram-
met på forhånd. Dette vil legges på YouTube 
og lenker til dette vil være på Vennesla kom-
munes hjemmeside- og Facebookside samt 
17. mai i nedre Vennesla sin Facebookside. 
Programmene vil ha premiere på 17. mai. 

På 17. mai avisens forside er det en QR-kode. 
Dersom denne scannes inn så får du en app 
på telefonen din hvor informasjon om 17. mai 
vil ligge. 

Vi oppfordrer folk om å sende inn bilder, 
hilsener og filmsnutter til Facebooksiden 
«17. mai i nedre Vennesla» på selve dagen. 

MORGENARRANGEMENT 
• Bekransning av bauta og tale ved 
   Mari Sønnesyn Berg 
• Dikt ved Oddny Jørgensen
• Sang «Gud signe vårt våre fedreland»
• Leder av arrangementet er Eivind Drivenes
Representant for Røde Kors og speiderne 
vil være æresvakt.

PROGRAM FOR DAGEN
Konferansier Karin Lilletun Langeland
• «Ja, vi elsker» ved Annette Jakobsen med 
   døtre. Akk: Eirik Hodnemyr
• Årets 17. mai tale ved Sylfest Lomheim
• Hilsen fra Vennesla barne- og ungdomsråd 
   ved Emma Irene Bærø
• Russetalen holdes av russepresident 
   ved Nina Viksnes
• Hilsen fra våre nye landsmenn 
   ved Alexander Beyn Gebremichael
• Vennesla kulturskole stiller denne dagen 
   med dyktige sangere, musikere og dansere. 
• Utdeling av premiere i tegnekonkurransen
• Premiere! «Norge i rødt, hvitt og blått» 
   fremføres av artister og sangere fra Vennesla.

KORPSMUSIKK
Vennesla skolemusikkorps vil sende rundt et 
knippe korpsmusikanter i boligområdene for-
middagen på 17. mai. Følg med, følg med. Kan-
skje kommer korpsmusikk rett utenfor din hage 
eller veranda? 

Det vil også bli korpsmusikk forskjellige steder 
i sentrum denne dagen ved Vennesla skolemu-
sikkorps. Husk å holde god avstand. 

ALLSANG / FELLESSANG: 
Kl. 13.00 vil vi oppfordre alle om å være med på 
allsang av «Ja, vi elsker». 
Gå ut i hagen, på verandaen, balkongen, 
en fjelltopp eller åpne vinduet og bli med!

FOR ELDRE
Vennesla kulturskoles lærere vil ha småkonser-
ter for beboerne utenfor Venneslastua og Venn-
eslaheimen på formiddagen 17. mai. 

VETERANBILKORTESJE
Veteranbilentusiaster i kommunen drar i gang 
en kortesje med sine flotte kjøretøy. Toget vil gå 
på kryss og tvers gjennom hele nedre Vennesla 
fra ca. kl. 13.00-15.00 Det vil også antagelig bli 
noen avstikkere til boligområder hvor kortesjen 
kan kjøre gjennom. Russebilene blir også med.

Dersom du har en veteranbil og vil være med, 
så meld deg på innen 15.mai til Erik på tlf. 
45375248, til David på tlf. 90064114 eller Odd-
bjørn på tlf. 90514827.
  

FYRVERKERI
På kvelden når det mørkner vil vi sende opp 
fyrverkeri fra flåte i Venneslafjorden. Vi minner 
alle på smittevernreglene og ber om at folk ser 
på fyrverkeriet fra biler, fra egne verandaer samt 
holder generelt god avstand til hverandre. 

17. MAI I ØVREBØ
Komiteen her inviterer til en bilkortesje fra 
Sandrib og rundt i bygda. Følg med på 
FB- siden til 17. mai i Øvrebø og på 
informasjonsblad som kommer i postkassa. 

17. MAI PÅ HÆGELAND
Det blir markering på Hægeland også. 
Planleggingen er ikke ferdig, men 
komiteen her håper at det skal bli både korps, 
drive-in gudstjeneste og bilkortesje.

ÅRETS 17. MAI-TALER I VENNESLA 
Vi er så heldig å få professor Sylfest Lomheim, 
kjent språkviter, forfatter, oversetter og debat-
tant, kjent fra både TV og radio til å holde årets 

17. mai tale i Vennesla. Lomheim har vært språk-
konsulent i NRK, programmedarbeider i Språk-
teigen ifra 1990, og deltatt i den populære TV 
serien Typisk Norsk. Han var også den første, 
og kanskje den mest kjente språkdirektøren i 
Norge. Sylfest er en kjent foredragsholder over 
hele landet, og er kjent for sitt gode humør og 
kjappe replikk.  

(MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)
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Kjære 
sambygdinger! 

Gratulerer 
med dagen!

Hunsøya - 4700 Vennesla
Epost: post@lundenregnskap.no

Telefon: 38 15 00 40

Gratulerer 
med dagen 

til hele bygda!

Gratulerer 
med dagen!

Det er hos oss 
du får alle

godsakene
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Vennesla Veteranbilklubb inviterer alle som 
har veterankjøretøy til å være med i en ufor-
glemmelig kortesje på 17.mai. I tillegg er rus-
sebilene invitert med.

I år blir det en annerledes feiring av nasjonal-
dagen, men vi vil gjøre stas på dagen med å 
bidra der vi kan.

Veteranbilklubben vil derfor i samarbeid med 

17. mai-komiteen lage tidenes kortesje, og da 
trenger vi hjelp av absolutt alle som har vete-
rankjøretøy. Det er likevel en begrensing gitt 
av lensmannen på hvor mange vi kan være, så 
meld deg på! 

Har du et relevant kjøretøy, bli med på tur 
igjennom hele nedre Vennesla på kryss og 
tvers.  
Vi vil i samarbeid med lensmannen og kom-

munen, lage en kjørerute som går igjennom 
den flotte bygda vår alle veier der det er mu-
lig. Da vi ikke bør oppmuntre folk til å samles 
seg i større grupper, kan vi ikke gå ut med 
tidspunkt hvor kortesjen vil være, men vi sat-
ser på å kjøre mellom kl. 13.00 og 15.00. 

Så følg med fra verandaer, hager og vinduer, 
så kan du kanskje se og høre disse flotte kle-
nodiene passere. Det skal kjennes på krop-
pen og luktes på klærne når bilene passerer!

Så vi konkluderer med: 

VETERANBILEIERE: Meld deg på til bilkor-
tesje 17.mai 2020 kl.13-15 innen 15.mai.

VENNESLAFOLK: Følg med hjemmefra og 
få med deg kortesjen.

Dersom du har en veteranbil og vil være med, 
så meld deg på innen 15. mai til Erik på tlf. 
45375248, til David på tlf. 90064114 eller 
Oddbjørn på tlf. 90514827.

En strålende 17. mai ønskes fra 
Vennesla Veteranbilklubb v/David Benitez, 
Oddbjørn Halvorsen og Erik Andreassen

Veteranbilkortesje!

Hunsfos Næringspark • 4700 Vennesla • promotek.no




