
                                                                                                                                      10.5.2018           

Til                                                                       

mai tradisjoner 

     – skoler (rektor / foreldreråd), barnehager, kirka, sjukehjemmet, politi, russen, m.fl. 

– Skolekorpset, BMK, Paradekorpset, Mannskoret, 

russen, teatermiljøet, Speideren, idrettslag m.fl. 

 Lag og foreninger som bør ha en 17. mai tradisjon. 

 

  

17. MAI 2018 - BRØNNØYSUND / SALHUS / NORDHUS   
  

Med utgangspunkt i de siste års tradisjon er dagen tenkt delt i fire: Først en rolig morgenstund i 

Sørbyen. Deretter barne- og ungdomstoget med etterfølgende arrangement på skoler og i 

barnehager.  Som tidligere skal 7. (og 4. klasse) ved BBU har kafé på Samfunnshuset. Ut over 

dagen er det kirke, korsang og kino. På ettermiddagen håper vi også på god oppslutning om 

folketog og taler. Tidspunktene er nesten som i 2017. 

  

ANG.  BARNE- OG UNGDOMSTOGET: (Viktig melding!) 

Vi har innarbeidet faste rutiner for oppstillingen til barnetoget. Rekkefølgen er av stor betydning for 

at flest mulig skal høre musikken og at korpsene samtidig ikke forstyrrer hverandre. Barnehagenes 

og skolenes rekkefølge er viktig for flyten i toget og ”for å hindre at noen blir gått ifra”. J.fr. vedlagt 

KART. 17. maikomiteen oppfordrer forøvrig deltakerne til å ha fokus på at dette er et barne- og 

ungdomstog der det er ønskelig med ”på rekke og rad” (3 og 3) og ikke at toget blir en stor ”mølje”. 

– J.fr. ellers programmet. 

BMK (1) + BBU (2). Til 

flaggborgen stiller BBU med 8 ungdommer (+ 2 reserve). Ansvarlig for oppstilling: Terje 

Heggheim. 

Ved Samfunnshuset stiller som tidligere alle andre opp, i rekkefølge: Paradekorpset (3) + 

Nordhus skole (4) + barnehager på Nordhus (4) + barnehager i Brønnøysund (5) + Skolekorpset (6) 

+ Salhus skole (7) + barnehager på Salhus (8). Ansvarlig for oppstillingen: Magnar Solbakk. 

amfunnshuset går inn i toget ved rundkjøringen ved Rådhuset, etter BBU. 

-delen av toget 

fortsetter Innerveien og til Samfunnshuset, mens Salhus-delen fortsetter til Salhus skole. 

efales parkering ved Rådhuset. For barnehagene i Br.sund anbefales 

eventuell parkering øst for Samfunnshuset. For de fra Salhus anbefales avsetting av barn ved 

Lenningsveien eller på østsida av Samfunnshuset.   

  

ANG.  FOLKETOGET 

17. mai komiteen oppfordrer institusjoner, lag og foreninger til å delta i folketoget Brønnøysund, på 

ettermiddagen 17. mai. Deltakelse og oppslutning gir en verdig markering av nasjonaldagen. I 

tillegg kan 17. mai være en god måte å vise fram mangfoldet og kreativiteten. Vi ber ellers om at 

den enkelte deltagende forening stiller med en (eller to) til flaggborgen. Ansvarlig for oppstillingen: 

Magnar Solbakk.  

 

– J.fr. ellers programmet. GOD 17. MAI ! 

  

For 17. mai komiteen 

Magnar Solbakk, kulturkonsulent 

 


