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og informasjon 

Ibestad kommune 

Hvor alt er mulig 



Til Ibestads befolkning 
 

17.mai-komiteen har i år hatt ei stor utfordring med å sy sammen et 

program for kommunenes befolkning. Pandemien som har spredt seg 

over hele verden kom også til oss, satte begrensninger for vårt dagligliv 

og ikke minst for vår fantastiske nasjonaldag. 

Det har vært jobbet intensivt i komiteen for å få til i alle fall litt        

markering innafor de restriksjonene som vi er pålagt. Vi håper         

programmet som foreligger kan være med på å gjøre dagen minnerik. 

Komiteen håper alle som har mulighet, på en eller annen måte, kan 

være med å skape litt feiring av nasjonaldagen både for store og små. 

Om det blir i hjemmet, i fjæra, til fjells eller i bilkortesjen, så ta med 

flagget og syng nasjonalsangen «Ja, vi elsker dette landet» kl 13.00.  

På vegne av 17.mai-komiteen 2020 vil jeg dermed få ønske alle en     

riktig flott 17.mai. 

Gratulere så mye med Dagen. 

 

17.mai-komiteen 2020 

 

Sveinulf Aalmen  



Program 17.mai 2020 Ibestad kommune 
16.mai 10:00-17.mai 23:00 Minecraft og «Bygging av Ibestad». Ibestad 

 ungdomsråd er arrangør og moderator. 

10:00 Ringing i kirkeklokkene på Ibestad og Engenes. Link til   

 forhåndinnspilt gudstjeneste legges ut, prest Sigrid Bøckman. 

10:00-11:00 Bilkortesje på Rolla.           

 Rute: Rollnes (hurtigbåtkaia) – Ibestad (bautaen ved Ibestad kirke). 

11:00 Kransenedleggelse ved bautaen ved Ibestad kirke. Link til   

 forhåndinnspilt tale legges ut, tale ved Hugo Olsen. 

11:00-13:00 Bilkortesje.            

 Rute: Skog – Hamnvik – Årsand – Nøysomheten – Sykehjemmet. 

12:00 Kransenedleggelse ved bautaen ved Andørja kirke. Eidar           

 Tøllefsen legger ned krans, Bente Mikalsen spiller trompet. Link til 

 forhåndinnspilt tale legges ut, tale ved Eidar Tøllefsen. 

13:00 Alle sammen i hele Norge synger Ja, vi elsker. Hildegunn     

 Coucheron synger nasjonalsangen utenfor sykehjemmet.              

 Saluttering etterpå. Link til årets 17.mai-tale legges ut, tale ved   

 Dag Sigurd Brustind. 

13:45-16:00 Bilkortesje på Andørja.          

 Rute: Sørvika – Engenes –  Straumen.  

15:00 Bilkortesjen stopper utenfor Andørja Montessoriskole.   

 Alle synger Ja, vi elsker, Hildegunn Coucheron leder an. 

16:00 Allsang ved butikken på Kråkrø, Hildegunn Coucheron leder an. 

17:00 Tale fra ungdommen. Tale forfattet av Ibestad ungdomsråd, alle 

 medlemmene leser opp. Link til forhåndinnspilt tale legges ut. 

18:00 Kahoot! for hele Ibestad. Arrangør Ibestad ungdomsråd.   

 Emilie Fosshaug er vert. 



17.mai-programmet og info vil også bli lagt ut på kommunens         

hjemmesider: ibestad.kommune.no. Det er laget en egen side for 

17.mai under ”Kultur og fritid”. 

På Facebook er det opprettet ei offentlig gruppe kalt ”Feiring av 17.mai 

2020 i Ibestad”, vi oppfordrer alle til å                                                         

poste bilder fra egen 17.mai-feiring her! 

 

Tegningene i programmet er laget av                                                         

elever ved Andørja Montessoriskole.  

 

Minecraft og «Bygging av Ibestad» er et tilbud til barn og unge i        

Ibestad. Det blir digital utstilling i ettertid og premiering. Mer              

informasjon til hvordan du kan delta vil bli lagt ut på kommunens 

hjemmesider. 

Kahoot! Det blir quiz med lokalt tilsnitt, dette gleder vi oss til! Link for 

deltakelse og mer info blir lagt ut på kommunens hjemmesider. 

Taler og gudstjeneste. Vi i 17.mai-komiteen har landet på løsningen 

med å filme taler og gudstjeneste på forhånd, og dele det med alle på 

selve dagen. Slik kan vi alle sammen få med oss de gode ordene trygt 

hjemmefra. Talene i skriftform planlegges publisert i ettertid. 

Kransenedleggelse. Dette blir å skje på selve 17.mai etter tidspunkt 

angitt i programmet. 

Bilkortesje. Marsjering i tog blir vanskelig å få gjennomført i år, derfor 

blir det bilkortesje med ledebil og musikk. Rutene er lagt opp slik at 

det blir stopp ved bautaen på Ibestad, sykehjemmet og Andørja     

Montessoriskole. Vi oppfordrer folk til å henge seg på toget i bil eller å 

stå langs ruta for å skape liv og løye! 



Hilsen til alle som feirer 17.mai i Ibestad 

 

Hei alle sammen. 

Årets 17.mai-feiring blir helt spesiell grunnet korona-epidemien. Den               

tradisjonelle feiringen må vi vente med til neste år. Min oppfatning er at det er 

stor forståelse for dette i kommunen. 

Vi skal likevel få til en god feiring, forholdene tatt i betraktning. Den største    

nyheten er at det blir bilkortesje i de fleste av kommunens bygder. Vi                

organiserer bilene som kjører først. Rutene vi kjører er beskrevet i programmet 

som dere har fått vedlagt. Jeg oppfordrer flest mulig til å heise flagget, gå ut i 

hagen og hilse kortesjen velkommen. Lag gjerne masse lyd. Ønsker dere å kjøre 

sammen med bilkortesjen, er dere hjertelig velkommen. Følg på bak               

frontkjøretøyene og pynt gjerne bilen med flagg. 

Talerne er på plass. Både hovedtaler og talerne ved bautaene utenfor Andørja 

og Ibestad kirke. Talene blir lagt ut på kommunens hjemmeside fra det           

tidspunkt som er opplyst i programmet. 

Ungdommen er også en viktig bidragsyter til årets program. Ungdommen kan 

bruke nettet til å «bygge Ibestad» eller delta i Kahoot spørrekonkurranse. Delta 

og bli Ibestad mester. 

Midt på dagen blir det salutter, vi skal synge nasjonalsangen og høre på taler. 

Bilkortesjen skal besøke sykehjemmet og markere nasjonaldagen for de aller 

eldste i kommunen. 

Det tradisjonelle bløtkakestykke med kaffe må du nok nyte hjemme. 

Ikke glem masse is og brus til barna. 

Velkommen til en historisk og meget                                                                        

spesiell 17.mai-feiring. 

17.mai-hilsen fra  

Dag Sigurd Brustind 

Ordfører Ibestad kommune 



Andakt 17. mai 2020 
Gratulerer med dagen! Åpne øynene og se for et fantastisk vakkert og rikt land vi har fått. 

Vi har masse natur som vi fritt kan bevege oss i både vinter og sommer. Det er så flott å  

følge med på de 4 årstidene. Det savnet jeg de 5 årene jeg bodde i India. Vi har en overflod 

av rent drikkevann fra fjellet. Akkurat det er det mange som mangler. Og vi har fisk i havet. 

Vi har gode politikere som leder landet vårt, selv om vi slett ikke alltid er enige med dem. 

Vi har et rettsvesen som vi kan stole på. Vi har et godt helsevesen. Og vi har et oljefond til 

hjelp i vanskelige tider. 

Mye av dette mangler de i fattige land. En indisk prest som var på besøk hos meg, sa: 

«Dere har et velsignet land.» 

Og allikevel er mange av oss misfornøyd. Vi krangler med naboen. Vi sender stygge         

meldinger på internett. Hvorfor? 

Kan det være fordi mange av oss føler oss ensomme? Og kanskje mislykket?  Jeg husker 

godt tiden etter 2. verdenskrig. Vi skulle bygge landet. Vi skulle komme opp av               

fattigdommen. Det var samhold og optimisme. Og vi følte at Gud var med oss og bygget 

landet. 

Vi fikk velstand i landet. Men da skjedde det et skille. Mange av oss byttet kjærlighetens 

Gud bort for mammon, pengenes Gud. Og pengenes gud er en streng herre. Det ser ut for 

at penger får vi aldri nok av. Det er alltid noen vi misunner, noen som har mer enn oss. Og 

så blir det konkurranse, stress og ensomhet. 

I samtale med mennesker hører jeg en del ganger: «Jeg tror ikke på Gud. Jeg er ikke          

religiøs.» Men vet du hvilken Gud det er du ikke tror på? Hvor godt kjenner du din            

bibelhistorie? 

Hvor godt kjenner du bibelens Gud? Han sier gjennom profeten Jesaja: «Jeg hadde svar for 

dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa: »Her er jeg! Her 

er jeg!» til et folk som ikke kalte på mitt navn. Hele dagen rakte jeg hendene ut til et trassig 

folk som gikk frem etter sine egne tanker på en vei som ikke var gode. 

Jeg tror at en av de beste måtene for å få et godt liv, er å vite at noen er glad i oss, virkelig 

glad i oss, akkurat slik som vi er. Og det sier Jesus at han er. Hvis du ikke har det, så kjøp 

deg et Nytestamente på et moderne norsk språk. Og les om Jesus der. Bli kjent med Ham. 

Han var et fantastisk menneske. Og et av hans hovedoppgaver her på jorden var å gi oss 

glede i hjertet. Og å lære oss hvordan vi kan skape et godt vennskap der vi bor. 

Tar du utfordringen?   Hilsen Sigrid Prestevikar. 



Midnattsol Opplevelse på Engenes tilbyr salg av lapskaus og hamburger/

chips, Is og brus for take away. Åpent 12-16. 

Lapskaus bestilles innen 14.mai og må hovedsakelig hentes. 

Ordretlf. 48 85 50 80, ring eller send sms.  

Eller på mail: midnattsol@arvesen.com 

 

Ingris Kjøkken  

Serverer Stroganoff m/ris, som "take away" (kr 150,-) 13:00-16:00 

Begrenset servering i kantina (Kr 160,-), maks 20 stk, 14:00-16:00  

Forhåndsbestilling på SMS til tlf. 48048185 seinest fredag 15.mai 20:00 

Kontant eller Vipps 

  

Matservering Ibestad 17.mai 2020 

mailto:midnattsol@arvesen.com


 

7. 

Norske mann i hus og hytte, 

takk din store Gud! 

Landet ville han beskytte, 

skjønt det mørkt så ud. 

Alt hvad fedrene har kjempet, 

mødrene har grett, 

har den Herre stille lempet 

så vi vant vår rett. 

8. 

Ja, vi elsker dette landet 

som det stiger frem 

furet, værbitt over vannet 

med de tusen hjem. 

Og som fedres kamp har hevet 

det av nød til seir, 

også vi, når det blir krevet, 

for dets fred slår leir. 

1. 

Ja, vi elsker dette landet 

som det stiger frem 

furet, værbitt over vannet 

med de tusen hjem. 

Elsker, elsker det og tenker 

på vår far og mor 

og den saganatt som senker 

drømme på vår jord. 

2. 

Dette landet Harald berget 

med sin kjemperad, 

dette landet Håkon verget 

medens Øyvind kvad; 

Olav på det land har malet 

korset med sitt blod, 

fra dets høye Sverre talet 

Roma midt imod! 

3. 

Bønder sine økser brynte 

hvor en hær drog frem; 

Tordenskjold langs kysten lynte 

så den lystes hjem. 

Kvinner selv stod opp og strede 

som de vare menn; 

andre kunne bare grede, 

men det kom igjen! 

4. 

Visstnok var vi ikke mange; 

men vi strakk dog til, 

da vi prøvdes noen gange, 

og det stod på spill; 

ti vi heller landet brente 

enn det kom til fall; 

husker bare hva som hendte 

ned på Fredrikshald! 

5. 

Hårde tider har vi døyet, 

ble til sist forstøtt; 

men i verste nød blåøyet 

frihet ble oss født. 

Det gav faderkraft å bære 

hungersnød og krig, 

det gav døden selv sin ære – 

og det gav forlig! 

6. 

Fienden sitt våpen kastet, 

opp visiret fór, 

vi med undren mot ham hastet; 

ti han var vår bror. 

Drevne frem på stand av skam-

men 

gikk vi søderpå; 

nu vi står tre brødre sammen, 

og skal sådan stå! 

Ja, vi elsker dette landet 
  


