PROGRAM
17. mai 2020

ØVRE EIKER

Øvre Eiker kommune har spilt inn ordførerens tale og legger
ut en film på morgenen den 17. mai – på hjemmesiden og på sosiale medier.
Kommunen oppfordrer innbyggere til å synge og spille nasjonalsangen fra balkonger kl. 13:00.

Fellesarrangement i Hokksund
kl. 08:00
kl. 08:30
kl. 09:00
kl. 11:00

Speiderne heiser flagget ved rådhuset. Speidertoget er avlyst.
Bekransning av minnetavlene ved Haug kirken v/speiderne.
Bekransning av bautaen ved Haug kirke.
En veteranbil-kortesje kjører fra Kiwi Lerberg, gjennom Hokksund og Loesmoen.

Sorenskrivergården/Nøstetangen norsk glassmuseum
Arrangementet er avlyst

Russetog
Russetoget er avlyst

Hokksund
FAU har sammen med 17. mai-komiteen ved Hokksund barneskole besluttet ikke å organisere noen
aktiviteter i forbindelse med årets 17. mai. Vi tenker det kan være en utfordring å organisere noe uten at
folk trekker ut i gatene og samles ut over hva som er anbefalt.
Vi minner om kommunens oppfordring om å feire 17. mai digitalt og dele bilder med flagg og pentøy med
andre. Alle som har instrument oppfordres til å spille nasjonalsangen fra balkongen kl.13:00.
Øvre Eiker skolekorps spiller ved Eikertun ca. kl. 11:45

Røren
FAU og 17. mai komiteen ved Røren arrangerer en kortesje av veteranbiler gjennom Røren.
Med dette ønsker vi å glede store og små i Rørenbygda med musikk i gatene og å markere at man kan være
sammen på 17. mai selv om man må være hver for seg.
Musikken blir tradisjonen tro «korpsmusikk» over høyttaler(2 stk) fra bilene.
Det blir som før hengt opp «flaggborg» langs Semsmoveien. Still gjerne opp langs ruta med flagg og
heiarop, men husk avstand!
Ruta er som følger (med ca.-tider):
 kl. 10:00
Start fra Haug kirke
 kl. 10:15
Eikertun - Skotselvveien/Skotsmoen
 kl. 10:25
Valtun/Varlo grendehus
Her kan folk fra bygda stille seg opp (med avstand) langs veien/jordene
 kl. 10:32
Eiker Gårdsysteri
Her kan folk fra øvre Kåsaveien evt stå og flagge (med avstand)
Kjører Berminrudveien, ned Rørenveien
 kl. 10:40
Inn Rørenhagan
 kl. 11:00
Inn Hovet så til Stavnjordet
 kl. 11:10
Gamle Rørenskolen/opp Kvikkbakken/Brennaveien.
 kl. 11:15
Ut Møllerveien ned til Semsmoveien
 kl. 11:30
Kiwi – Semsmoveien ned til rundkjøring Sjøl – snu og opp igjen
 kl. 11:40
Runde i Roaskogen
 kl. 11:55
Kjører innom Røren skolen og rundt rundkjøringa
 kl. 12:05
Bråtabakken - Fiolveien – Holth Pensjonat (snu her)
Ned ved Mobil/YX - avsluttes ved Mølla
Bileiere oppfordres til ikke å ha med passasjerer ut over sin egen husstand.

Vestfossen
FAU og 17. mai-komiteen ved Vestfossen Barneskole markerer årets
17. mai på en noe annerledes måte - i disse annerledestider.
Sammen med lokale krefter har vi organisert et mobilt 17. mai-tog, bestående av noen veteranbiler som vil
bli pyntet etter alle kunstens regler og som vil kjøre rundt i bygda vår og spille den klassiske musikken vi
venter å høre på 17.mai, som blant annet «Ja, vi elsker» og «Gammel Jegermarsj».
Øvre Eiker skolekorps spiller ved Villa Skaar kl. 11:00
Kjørerute:
kl. 11:30

- Starter ved Vestfossen barne- og ungdomsskole
- Storgata - Hammergata - Bruksgata
- Spærenveien til Torespæren
- Kongbergveien til Steingata
- Steingata til Skarragata
- Fosengata - Ødegårdsgata - Hagaveien - Stigergata- Dunserudgata
- Sagveien - Grevingstien - Smellhauggata
- Lundehaugen til Skarragata
- Kongsbergveien
- Snur ved Bondetanken - Skarragata
- Jernbanegata
Kl. 12:00 (ca.) - Fabrikkgata
- Fredfossgata
- Hans Nielsen Hauges vei - snur i enden
- Arneberggata
- Sandholtveien
- Dokkaveien forbi Strandajordet
- Tilbake opp Fabrikkgata - Smørgravveien
- Engene - Sørenga
- Smørgravveien - Røkebergveien
- Kollenveien - Underlia
- Røkebergveien
- Snur ved Fegata
kl. 12:30 (ca.) - Ned til sentrum - Fossgata
- Grindaveien - Hestehagan
- Rundt Nyborg
- Grindaveien
- Fiskumlia
- Grindaveien
- Sundhaugveien
- Snur ved Sundhaugen
- Sundhaugveien - Eikernveien
Kl. 13:00 (ca.) - Tilbake til skolen
Vi oppfordrer folk til å ta på seg bunad eller finstasen, pynte litti gata der de bor, og
gå ut i gata å hilse oss når vi kommer og sier «hipp hurra» til alle i nabolaget.

Fiskum
kl. 08:00
kl. 13:00
kl. 13:01

Flaggheising
Salutt
Korpset spiller
«Ja, vi elsker» + et fiskumsangen + et par nr til utenfor grendehuset
- video legges ut på Fiskum-FB gruppe
- folk synger med fra balkong
kl. 13:30 (ca.) Korpset spiller i Ørretveien
kl. 14:30 (ca.) Korpset spiller utenfor Joker

Ormåsen
FAU Ormåsen skole, som er ansvarlig for 17. mai-arrangementet for oss på «stedet i det grønne», inviterer
den enkelte til å ta på finstasen, pynte gata der du bor og vinke til veteranbilkortesjen, som starter fra
skolen kl. 13:15. Kortesjen starter i Beversvingen og kjører videre til Sandsoppsvingen, Elgfaret,
Haresvingen, Mårveien, Røyskattveien, Gaupefaret, Diorittveien, Kvartsveien, Alunveien, Albitveien,
Tyttebærveien, Blåbærstien, Rødstrupesvingen, Myrsnipa og Orrhanemyra før den returnerer til skolen.
Vi er sammen – på avstand.
kl. 12:30

Øvre Eiker Skolekorps spiller ved krysset til Sandsoppsvingen.

Skotselv
kl. 10:00

Kranspåleggelse ved bautaen ved Bakke kirke
Tale, representanter for 17. mai-komiteen er til stede og korpset spiller ved bautaen.
(ikke oppmøte for andre enn de som skal delta).
Dette blir streamet på facebooksiden Skotselv info.

Kjørerute veteranbilkortesje:
kl. 11:30
kl. 11:35
kl. 11:50
kl. 11:55
kl. 12:05
kl. 12:15
kl. 12:20
kl. 12:30
kl. 12:45
kl. 12:50
kl. 13:00
kl. 13:10
kl. 13:15
kl. 13:30
kl. 13:35
kl. 13:40
kl. 13:45

- Start Skotselv Skole – Dalerveien, opp Hærehøgda, følger Bingsveien
- Stensrud Bru Bingen
- Moløkka Fotballbane, videre over Hammerfoss bru, forbi innkjøring Sluten
- Bingen Kapell, retning Vestbymoen
- Stensrud bru (Holteveien), retning barnehagen
- Bakke Kirke, fra Tollamoen
- Inn Myreveien, mot travbanen
- Varlo Grendehus, retning Skotsmoen. Til venstre mot Skotselv i krysset
- Bakke Kirke
- Solhaug, videre til Øra
“Ja, vi elsker” synges fra Øra – sendes direkte på facebook
Eli Renate L. Kvamme og Jan Morten Helgestad er forsangere.
- Knivedalen R35, retning Hokksund
- Inn Kolbrækveien, til venstre ned ved Strømbo
- Knivedalen, inn Fjerdingstadveien
- Fjerdingstad Grendehus
- Grinda. Retur R35 til Knivedalen til Skotselv
- Avslutter ved Skotselv Skole

Vi henviser til smittevernråd og tiltak, samt presiserer at man ikke skal møte opp ved kranspåleggelse.
Arrangementet i Skotselv er et samarbeid mellom FAU, Grendeutvalget og 17. mai-komiteen.

17. mai 2020
GRATULERER MED DAGEN!

