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Program
PROGRAM 17. MAI 2021
Vi vil lage morgenarrangementet med bekrans-
ning av bauta og selve hovedprogrammet på 
forhånd. Dette vil legges på YouTube og lenker 
til dette vil være på Vennesla kommunes hjem-
meside- og Facebookside samt 17. mai i nedre 
Vennesla sin Facebookside. Programmene vil 
ha premiere på 17. mai. På 17. mai avisens for-
side er det en QR-kode. Dersom denne scan-
nes 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 filmsnut-
ter til Facebooksiden «17. mai i nedre Venn-
esla» på selve dagen. 

MORGENARRANGEMENT 
• Bekransning av bauta og tale ved 
   Inger Turid Tonstad  
• Sang ved Iva Ingersol, Vennesla kulturskole
• 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 Alexander Etsy Jensen
• «Ja, vi elsker» v/ barnehager i nedre Vennesla
• Årets 17. mai taler ved Christopher Johansen
• Hilsen fra Vennesla barne- og ungdomsråd    
   ved leder Lerke Langeland Øvland
• Hilsen fra russen ved russepresident på 
   Vennesla vgs. Marius Dubland Andersen
• Hilsen fra våre nye landsmenn ved 
   Noora Olsen, Vennesla voksenopplæring
• Diktlesing ved Borgny Salvesen
• Vennesla kulturskole stiller denne dagen 
   med dyktige sangere, musikere og dansere
• Utdeling av premiere i tegnekonkurransen 
• Innslag fra Vennesla skolemusikkorps 
• «Norge i rødt, hvitt og blått» ved sangere 
   og musikere fra Vennesla

KORPSMUSIKK
Vennesla skolemusikkorps, Vennesla musik-
korps og veterankorpset vil lage et felleskorps 
denne dagen. De vil sende rundt et knippe 
korpsmusikanter i boligområdene formiddagen 
på 17. mai. Følg med, følg med. 
Kanskje kommer korpsmusikk rett utenfor din 
hage eller veranda? 
Det vil også bli korpsmusikk forskjellige steder
i sentrum denne dagen. 
Husk å holde god avstand. 

FELLESSANG AV «JA, VI ELSKER»
Kl. 12.00 - Kulturministeren oppfordrer alle til å 
være med på fellessang av «Ja, vi elsker». 
Syng med fra egen stue, veranda, gate eller 
der du måtte være. 

HANGGLIDERE OVER BYGDA, MED RØYK 
I FLAGGETS FARGER (VÆRFORBEHOLD)
Kl. 13.00 vil Yngvar Udø og Terje Berntsen 
fly over deler av bygda. Se ellers artikkel om 
hanggliding i 17. mai avisen. 

FOR ELDRE 
Vennesla kulturskoles lærere og elever vil 
ha småkonserter for beboerne utenfor 
Venneslastua og Venneslaheimen på 
formiddagen 17. mai. 

VETERANBILKORTESJE                                                                                                                                    
Veteranbilentusiaster i kommunen drar i gang 
en kortesje med sine flotte kjøretøy. Både 
Harliklubben og russen er invitert med. Toget 
vil gå gjennom heile bygda på begge sider av 
elva mellom kl. 13.00 og 15.00. 
Det vil også bli noen avstikkere til boligområ-
der hvor kortesjen kan kjøre gjennom. 
Dersom du har en veteranbil og vil være med, 
så meld deg på SMS med bil og navn innen 
16. mai kl. 12.00 på telefon 90064114. 
Info til deltagere vil bli publisert på FB-siden 
Agder veteranbilforum og på 17. mai i nedre 
Vennesla.

FYRVERKERI                                                                                                                                          
På kvelden når det mørkner (antagelig i 23-tida) 
vil vi sende opp fyrverkeri fra flåte i Vennesla-
fjorden. 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-komiteen ønsker alle en god 17. mai 
og krysser fingrene for at vi neste år kan få 
feire på tradisjonell måte med barnetog og 
aktiviteter hele dagen.
 

ÅRETS 17. MAI-TALER I VENNESLA 

I år skal talen for dagen holdes av en som 
kjenner Venneslas hovedveger, småstier, 
irrganger og avenyer bedre enn de fleste. 
I over to tiår har han fulgt med på alt som skjer 
og ikke skjer i bygda – og han har gitt ris og ros 
og skapt debatt fordi han er så glad i hjem-
bygda si.

Vi snakker selvsagt om lokalavisredaktør 
Christopher Johansen. 49-åringen begynte 
som vikar i Vennesla Tidende i 1997 og fikk 
fort fast jobb. Han hadde da studert både tysk, 
medievitenskap og litteratur. Redaktør ble han i 
år 2000 og siden har han styrt Vennesla Tiden-
de mot stadig større opplag og mer anerkjen-
nelse.

Christopher bor på Gimlevang, har hytte på 
Lauvås, samboer, to bonus barn på 26 og 30 år 
og barnebarn på tre. Fremdeles storkoser han 
seg på redaktørkrakken og han har vært med 
på en revolusjon i mediebransjen og ganske 
mye omveltning i Vennesla også.

Kjenner vi ham rett, vil han i sin tale plassere 
Vennesla midt i verden og trekke linjene 
rundt korona, demokrati, tillit og trygghet. 

Christophers jobb som redaktør er å si fra når 
noe er galt. Samtidig er han veldig klar over at 
vi har mye å takke for her i Vennesla.

(MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)


