
PROGRAM 17. MAI I GRONG 2020 

09:25 Morgensending fra Medjå (videooverføres via Facebook) 

• Grong musikkforening og Grong skolemusikk marsjerer fra Kulturhuset Kuben (2 m avstand) 

• Korpsmusikk på tunet utenfor Grong Helse- og omsorgssenter 

• «Gud signe vårt dyre fedreland» av Per Ove Moa og Grong Musikkforening 

• Nasjonalsangen spilles for beboerne på Grong Helse- og omsorgssenter 

09:45 17. mai-tog for Grong. (videoverføres via Facebook) 

Følgende deltar i toget: 

• Togledere: politikontakt Birger Håpnes og ordfører Borgny Grande 

• Flaggborg: Én representant hver fra Harran, Bergsmo og Grong for øvrig 

• Grong musikkforening og Grong skolemusikk 

• 5. klasse ved Grong Barne- og ungdomsskole følger i bilkortesje bak 

• Røde Kors er til stede langs løypa for å passe på og se til at publikum ikke samles  

10:30  Nasjonaldagssending fra kommunehuset (videoverføres via Facebook) 

• Velkommen ved Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør, Maren Kristine Rønning og Imre Freland-

Linmo fra 5. klasse GBU 

• Appell ved Tobias Flasnes, russepresident Grong videregående skole  

• Avspilling av Grongsangen 

• Appell ved Inger-Fredrikke Trapness, prest  

• Diktet «17. mai 1940» av Nordahl Grieg fremføres av Lene Sve og Wendla Kolberg fra 7. klasse GBU. 

Krans til minne og ære for falne soldater vises frem og bringes senere til soldatgraven. 

• Hovedtale 17. mai i Grong ved ordfører Borgny Grande 

• Nasjonalsangen ved Per Ove Moa 

Fra 11:10 og utover dagen: Omreisende korps og kiosk, samt loddsalg på nett 

• «Rullekiosk»: 5. klasse GBU kjører rundt i kommunen og selger is fra biler. Betaling med vipps.  

• Grong Musikkforening spiller på Øvre Nausthaugen (ca. 11:10), Tømmerås (ca. 11:40), Bergsmo (ca. 

12:15), Harran (ca. 13:00).  

13:00 Hele Norge synger «Ja, vi elsker dette landet» 

• Syng med fra der du bor eller er på tur! 

19:00 Loddtrekning sendes direkte på nett  

• 5. klasse GBU trekker dagens vinnere av loddsalg. 

20:00 Bilder fra dagens 17. mai-feiring i Grong (publiseres på Facebook) #grong1705 

Vi oppfordrer innbyggerne til å ta bilder av sin alternative 17. mai-feiring. Alle som legger ut bilder på 

Facebook eller Instagram med emneknagg #grong1705 gir tillatelse til at bildet kan bli lagt ut i en 

bildekarusell som legges ut på nett samme kveld.  

Programmet ble sendt til Grongnytt 28. april. Mulige endringer ved endrede retningslinjer kan oppstå 

 


