
17. mai i Kvænangen 
 
17.maikomiteen består av foreldrerepresentanter fra 1., 4. og 7.klasse ved Kvænangen 
barne- og ungdomsskole. Normalt ville vi hatt 17.mai-arrangementet på Flerbrukshuset med 
salg av is, brus og kaker og 17.mai-leker for barna etter 17.maitoget. Slik blir det dessverre 
ikke i år på grunn av coronapandemien. Vi vil likevel prøve å lage et flott digitalt 17.mai-
arrangement som vi deler med alle som bor i Kvænangen kommune. Komiteen håper alle 
ønsker å bidra med bilder og videosnutter fra egen 17.mai feiring slik at vi med avstand 
feirer sammen.  
 
LODDSALG OG SPLEIS 
Det blir solgt lodd med betaling via VIPPS. Informasjon om dette blir publisert etter 11.mai 
på facebook. Loddene blir å koste 20 kr pr stk og selges av loddansvarlig Jeanette Gimre 
Josefsen. Trekningen publiseres direkte på facebook. Mange har bidratt med varierte og 
flotte premier til lotteriet så det er bare å glede seg! 
 
Som en erstatning for tapt inntekt fra det tradisjonelle kafesalget har vi dratt i gang en 
Spleis. Her kan alle gi et valgfritt beløp f.eks det en is og en brus koster. Inntektene går 
direkte til 1., 4. og 7.klasse: https://spleis.no/17maikvanangen  
 
 
DIGITALT 17.MAI TOG 
På selve dagen oppfordrer vi alle å sende inn bilder og videosnutter til Framtid i nord, husk å 
merke med ´Kvænangen´. Bildene og videosnuttene blir publisert tilgjengelig for alle og ikke 
som +sak, det har kommunen betalt for å oppheve. Lenke til dette publiseres på Kvænangen 
kommunes facebookside. 
 
Publiserer dere bilder på sosiale medier oppfordrer vi dere å bruke taggene 
#17maikvænangen    #boikvænangen     #kvænangen       #17mainordtroms 
 
 
Følgende videoer blir publisert på Kvænangen kommunes facebookside 17.mai: 
 
Kl.11.00 Korpset spiller tradisjonelle 17.mai-sanger og marsjer 
 
Kl.12.00 Ordfører og elever fra Kvænangen barne- og ungdomsskole holder årets 17.mai-tale 
 
Kl.13.00 Felles allsang med resten av Norge «Ja, vi elsker». Gå ut på trappa og syng sammen 
med resten av bygda! 
 
Kl.15.00 Direktesending av trekning av loddsalget til 1., 4. og 7.klasse 
 
 
Underveis publiseres det også ulike utfordringer og 17.mai-leker dere kan gjennomføre 
hjemme sammen med barna. Vi oppfordrer dere til å publisere resultatene på sosiale media 
og merke dem med #17maikvænangen. 

https://spleis.no/17maikvanangen


 
HURRA FOR 17.MAI!  
 
17.maikomiteen ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 


