17.mai
Foreldreutvalget ved Høgtun skole har fått ansvar for 17.mai arrangementet i
Øksfjord. Kulturminister Abid Raja ber nordmenn forberede seg på at årets
17.mai-feiring blir annerledes enn tidligere på grunn av Korona pandemien. Vi
har i år forsøkt å få til en flott markering, og håper befolkningen i Øksfjord
stiller opp på den måten regjeringen ber oss om i forhold til smittevern.
I år skal vi ha et borgertog bestående av en bil kortesje. Først i kortesjen skal
brannbilen kjøre, og vi oppfordrer befolkningen i Øksfjord til å pynte bilene sine
og delta i borgertoget. Innbyggere kan også stå i egne hager, på balkonger og i
mindre grupper langs veien og vinke med norske flagg til kortesjen. Bli med å
lag en folkefest 😊 Borgertoget vil bli filmet og lagt ut på Loppa Kommunes
hjemmeside m.fl.
Ansvarlig for oppstilling av borgertoget: Brannkorpset.
5. til 7.kl. har laget en 17.mai tale som legges ut på hjemmesiden til
Loppa Kommune. Håper alle tar seg tid til å høre på denne flotte talen.

Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:
 Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygienen.
 Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
 Syke må holde seg hjemme.
 Ved alle arrangementene gjelder det at vi kun kan være inntil 50
personer med minst en meter avstand.

Om det er noe dere lurer på så er leder for arrangementet Heidi Wang FAU
leder. Medhjelpere Gry Seljevoll (foreldrekontakt) og Marit Olsen (foreldre).

17.mai
Program for dagen:
Kl.11.00

Korpset spiller ved helsesenteret

Kl.11.30

Korpset spiller ved Nerstranda

Kl.12.00

Borgertog med kjøretøy går fra Høgtun skole, via Ystnesveien,
Keilaveien, Moloveien, Njordveien,
Finnesveien, Vassdalsveien, Skogveien og
retur til Høgtun skole via Hankenbakken

Kl.12.45

Kransenedleggelse ved Øksfjord Kirke ved
varaordfører.
Elevrådet ved Høgtun skole er flaggbærere

Kl.13.00

Allsang «Ja, vi elsker». Hele Norge synger

Kl. 13.10

Utdeling av is og brus til barn og unge. Dette
gjøres fra brannbilgarasjenen til Loppa
Kommune

Kl.13.10 –
kl.14.10

Utendørsaktiviteter i parkveien, utafor
samfunnshuset, utafor coopen (3 stasjoner
med leker)

