17. MAI I KVINESDAL 2021 – PROGRAM
TORSDAG 13. – MANDAG 17. MAI (innen kl. 13:00)
Turløype-konkurranse:
Bli med på tur og let etter poster.
Barne og handicap-vennlig løype (ca. 6 km) som kan gås av alle, når det måtte passe fra 13 – 17 mai.
Start: Torget i sentrum – rundt Steindør – innom Kvinesdal stadion – Helldalen – Øvre Egeland Mål: torget i sentrum
Løypekart kan du se her i programmet, hentes hos Kvina Fotosenter eller printe ut fra nettsiden vår
www.kvinesdalil.no
Finn de 14 postene som er plassert rundt i løypa, sett sammen til en løsning-setning, lever i postkasse
ved paviljongen på torget (husk navn og tlf.nr) innen kl. 13:00 den 17 mai.
Vinnere av konkurransen blir trukket fra scenen av ordfører, sendes direkte ca. kl. 14:15

MANDAG 17. MAI
Konferansier for dagens program: Leder i Kvinesdal IL, Jan Rob
08.00

FLAGGHEISING

09:00 Filmen «Digitalt barne- og skoletog 2021» legges ut på nettsiden www.altimedia.no
Den kan også sees på avisen Agders nettside: www.avisenagder.no
Alle barnehager og skoler i Kvinesdal er invitert til å ta opptak av de går i 17 mai-tog.
De innkomne innslagene settes sammen til en fin film som kan sees når dere ønsker det, den blir
liggende på nettsidene til 24 mai.
NB! Under direkte-sendingene kan du ikke få sett filmen.

09:30 TALE VED KVINESDAL OMSORGSSENTER – sendes direkte på nettsiden: www.altimedia.no
Kun for inviterte
Tale ved: Leiv Gunnar Skiftun

Fra
kl 10.00 OPPSTILLING BILKORTESJE
Oppstilling langs promenaden i Liknes, innkjøring mellom Cirkel K og Hjørna Cafe.
Kortesjen er åpen for alle, gjerne også motorsykler.
Deltakere oppfordres til å pynte bilene med flagg og lignende slik at vi får en stemningsfull kortesje.
Live sending fra punkter i ruten

10:45 BILKORTESJTE STARTER
Rute:
Nesgata – Lundebråtet – Faret – Egelandsmyra – Ytre Egeland – Slimestadvegen – kjører ut Rv. 465
Øye skole – Rv. 465 til Øvre Egeland – Hunsbedtvegen – Saronsdalvegen – Austerdalsvegen –
Vesterdalsvegen – avsluttes ved Kvinesdal Kulturhus

VIKTIG: Publikum langs veien på ruten må følge gjeldende smittevernsregler og holde god avstand.
11.45 APPEL MINNESTØTTA
Apell og kransnedleggelse ved Bjørn Morris Egenes
Sendes som opptak på nettsiden: www.altimedia.no

FRA SCENE VED KULTURHUSET:
De som ønsker å være tilstede kan parkere i biler på parkeringsplassene ved Kulturhuset.
Alle innslag fra scenen sendes direkte på nettsiden www.altimedia.no og www.avisenagder.no
12:00 LOKAL MARKERING
Hele Norge synger nasjonalsangen «Ja vi elsker» kl. 12:00, og vi i Kvinesdal er med:
Forsanger: Ordfører Per Sverre Kvinlaug
12.30 DRIVE-IN-GUDSTJENESTE
Drive-in-gudstjeneste ved prest Gunn Hanne Elvebakk

13:30

UNDERHOLDNING FRA SCENEN OG TALE FOR DAGEN

Kl. 13:30
Ca. 13:45
Ca. 14:00
Ca. 14:15

Sang ved Klara Kasin Seiler akkompagnert av Alex Seiler på gitar
Dagens taler: Bjørn Ingemann Kjørmo
Pianospill ved Martin Rafoss AAgedal
Trekking av vinnere fra Turløype-konkurransen ved ordfører Per Sverre Kvinlaug

17:00 DRIVE-IN-BINGO
Fra scenen på kulturhuset
Vi kjører også i år i gang med god gammeldags Drive-In-Bingo, parkering på parkeringsplasser ved
kulturhuset.
Man kan høre tallene bli lest over FM-nettet 101,5 og må derfor ha radio i bilene. 6 spill + lykketall.
Pengegevinster

SENDING:
De fleste innslagen sendes direkte på 17 mai, du kan se det på nettsidene: www.altimedia.no ,
www.kvinesdal.kommune.no og www.avisenagder.no
Opptak fra hele dagen blir tilgjengelig på kvelden 17 mai.
HENSTILLING:
Vi ber om at alle overholder smittevernsregler slik at vår feiring av nasjonaldagen blir en fin og trygg opplevelse for
alle.

FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET
Det kan komme endringer i programmet. Følg med på nettsidene www.kvinesdalil.no og www.kvinesdal.kommune.no,
samt Kvinesdal IL og Kvinesdal kommunes facebookside.

God 17 mai kvindøler

