
Program 17. mai i Lillesand 

07.00  Salutt ved Haukom Anlegg AS 

 Vestre Moland Kirke: 

 Blomster ved minnebautaen for Eidsvoldsmannen Hans Jacob Grøgaard ved Ørjan 
Knutson 

 Bekransning av minnebautaen ved Knut Tveit 
 Kolekvinten spiller 

07.30 Havnetomta: 

 Bekransning av Lofthusmonumentet ved Hege Marie Holte  

07.45 Rådhusparken: 

 Bekransning av minnebautaen og blomster på minnesmerket for mannskapet på ubåten 
Orzèl og minnesmerket over politifullmektig Nils Onsrud ved ordfører Einar Holmer-
Hoven 

 Tale for dagen: Signe Ann Jørgensen 
 Kolekvinten spiller 

11.00 Vestre Moland Kirke – parkeringsplassen 

 Drive-in gudstjeneste v/prost Steinar Floberg som er liturg, kantor Vindholmen på 
keyboard, og Therese Gabrielsen på fløyte. 

11.00  Naudesundbroa 

 Båtkortesje starter turen mot Verven, Lillesand, og møter Skjærgårdstjenesten og 
veteranbåter fra Blindleia kystlag utenfor Kassenkanalen. Disse vil lede kortesjen i «5 
knops fart» med ankomst Lillesand ca 12.45. Det oppfordres til at alle som har båter og 
lyst, til å bli med på hele eller deler av kortesjen, evt. møter opp i havnebassenget før kl 
13.00. 

11.30-12.30 Dovreheimen og Sjømannshjemmet 

 Lillesand Skolekorps spiller ved Dovreheimen og Sjømannshjemmet, og marsjerer videre 
ut til Verven 

13.00 Salutt ved Haukom Anlegg AS 

 Skolekorpset ønsker båtkortesjen velkommen 
 Skolekorpset spiller «Ja, vi elsker», og alle oppfordres til å synge sammen med hele 

Norge, enten de er i båt, hjemme i hagen eller på balkongen, 2 vers av Nasjonalsangen! 
 Skolekorpset spiller og marsjerer inn til sentrum 

15.00  Sundet, Justøy 

 Traktorkortesje på Justøy i regi av Bygdelaget 

Kransenedleggelser og taler streames på TV Lillesand, 17. Mai Lillesand på facebook. Radio L har 
opptak av talene ved Rådhuset som sendes onsdag 20. mai. Båtkortesjen med intervjuer m.m. vil 
streames til facebooksiden; 17. Mai Lillesand. 



Gratulerer med dagen! 

17. mai er dagen vi feirer frihet og demokrati. 17. mai er en dag som samler oss og vi 

kjenner på vi-følelsen. Ingenting er som å være en del av et fritt felleskap.  

2020 blir stående i koronaens tegn og begrenser det fysiske fellesskapet. På 

nasjonaldagen skal vi likevel ha en etterlengtet feiring. Vi skal ha en dag hvor vi 

hedrer våre falne, hvor ungene spiser is og hvor musikantene spiller og synger. 

Vi skal forhåpentligvis også få en dag der vi bygger et enda sterkere fellesskap ved å 

glede en venn eller en ukjent. 

 

Komiteen takker sponsorer, frivillige og engasjerte bidragsytere som har lagt til rette 

for at vi får en høytidsdag. 

Vi ønsker alle en flott 17. mai! 

 

Hilsen fra 17. mai komiteen i Lillesand, 

Dina Helen Stendal, Knut Tveit, Mona Storevold Haldorsen, Ørjan Knutson, Inger 

Vollstad og Bjarte Olsen 
 

 

  

  

 


