
  17. mai 2020 i Sør-Aurdal  
 

Det blir i år en annerledes 17.mai-feiring i Norge uten barnetog. Nasjonaldagen blir markert 

med flaggheisinger, kransnedlegginger, gudstjeneste, korpsmusikk og ordfører taler. Alt må 

foregå på en slik måte at gjeldende retningslinjer for smittevern mot covid-19 følges.  

Bilder og film legges ut på nett, se kommunens hjemmeside; sor-aurdal.kommune.no, 

bygdesidene; Bagn.no, Reinli.no, Begnadalen.no og Hedalen.no, og kirkens nettside; 

kirken.no/sor-aurdal.   

 
Hele kommunen 

Kl. 10.45-11.00:  Kirkeklokkene ringer over hele kommunen.  

Digital gudstjeneste fra Hedalen stavkirke.  

Se film på kommunens hjemmeside, kirkens nettside, bygdesidene og 

facebook.   

Digital tale ved ordfører Marit Hougsrud.  

Se film på kommunens hjemmeside, bygdesidene og facebook. 

Gudstjeneste og tale er filmet i forkant og legges ut på nettet 17. mai. 

Kl. 13.00:  Hele Norge synger nasjonalsangen «Ja, vi elsker dette landet».  

Vi oppfordrer alle til å synge med! 

Bagn 

Kl. 08.00:  Flaggheising på Vangen v/speidergruppa og Bagn & Begnadalen Musikkorps. 

Bekransning av bauta rett etterpå.  

Kl. 12.00:  Bagn & Begnadalen Musikkorps spiller ved Sør-Aurdalsheimen.    

Flaggheising, kranspålegging og korpset som spiller ved heimen filmes og 

legges ut på kommunens hjemmeside, facebook og bygdesidene.  

Reinli 

Kl. 12.00:  Bekransning av bauta ved Reinli kapell v/barn fra Reinli fritidsklubb.  

  Bilder og film legges ut på Renli.no. 

Leirskogen 

Kl. 08.00:  Flaggheising 

Kl. 11.00:  Traktorparade over Leirskogen, start ved Etna stasjon. Ferden går over 

Leirskogen, nedom Skarobommen, før de reiser opp att og fortsetter mot Bagn. 



Traktorene er 17.mai pyntet og sprer 17.mai stemning. Alle oppfordes til å 

stille opp ved vegen (med 2 meters avstand, der det står flere husstander 

sammen) og vifte med flagg. Bilder og film legges ut på Leirskogen sin 

facebookside.  

Begnadalen 

Kl. 08.00:  Flaggheising ved Begnadalen skole, noen fra korpset spiller. 

Kl. 10.00:  Bekransning av bauta, Bagn & Begnadalen Musikkorps spiller. 

Kl. 10.30:  Bilkortesje fra skoleplassen via Joker, til Begna Bruk, Austsidevegen til Eid 

bru, og E16 tilbake til skoleplassen. Bilkortesje for alle familier med barn i 

barnehage og skole. Utdeling av is og brus ved Joker til bilkortesjen. 

Alle oppfordes til å stille opp ved vegen (med 2 meters avstand, der det står f

 lere husstander sammen) og vifte med flagg. 

Film fra kranspålegging og bilkortesjen legges ut på Begnadalen.no. Det lages 

webside med filmer og bilder fra 17.mai i Begnadalen. 

Hedalen 

Kl. 08.00:  Flaggheising ved Hedalsheimen, Hedalen Musikkorps spiller.  

Kl. 11.00:  Bilkortesje gjennom bygda. Start i Åsli. Alle oppfordres til å bli med ettersom 

kortesjen kjører sørover. Alle typer kjøretøy er velkommen. Vi kjører til Hedda 

hytter og tilbake til skolen. Hedalen Musikkorps spiller. Avsynging av 

nasjonalsangen.  

Bekransning av bautaer, gudstjenesten og ordførerens tale legges ut på 

Hedalen.no.    

 

Gratulerer med dagen! 

 

  

 


