
Vis hensyn og husk 
smittevernreglene!
Vi minner om at man ikke må samle 
seg rundt korpsene når de spiller eller 
går forbi. Hold god avstand til folk som 
ikke er i din husstand. 
For mer informasjon om dagen og 
smittesituasjonen på kommunens nettsider.

Del dagens opplevelser med 
hilsner, bilder, tegninger og mer 
fra din feiring på Facebook!

  groups/17maidrammen

På denne Facebooksiden vil det komme 
info om dagen og alle kan sende inn 
sine egne bilder og videoer fra feiringen.

Digital sending
Velkommen til å følge den 
digitale sendingen for hele 
kommunen!
Starter kl. 8.00-13.00  
(Innslag fra skolene starter kl. 10.00)

Se den digitale sendingen på: 
drammen.no og dt.no
Sendingen inneholder taler, flagghei-
singer, kransnedleggelser, korpsinnslag, 
festgudstjeneste og stemningsrapporter.
Oppdatert sendeplan legges ut i 
Facebookgruppen/17maidrammen.

Arrangør: Drammen kommune – 17. mai komitéen
Mer informasjon drammen.kommune.no/17mai

Program 17. mai 2021 
Drammen kommune

HELE KOMMUNEN
8.00  Saluttering fra Holmennokken (3 skudd)
8.00  Flaggheisinger
11.00-13.00  Veteranbilkortesje gjennom hele 
 kommunen. Start Hokksund. Avsluttes i  
 Svelvik. Se Facebookgruppen/
 17maidrammen for mer info.
11.30  Båtkortesje starter fra Tangen båthavn og  
 kjører oppover Drammenselva

MJØNDALEN, STEINBERG, ÅSEN,
KROKSTADELVA, STENSETH OG 
SOLBERGELVA
8.00- 13.00  Flaggheisinger og kransnedleggelser korps  
 speiderne og kor. Solberg musikkorps,  
 Eiker Janitsjar, Krokstad og Solberg skole 
 korps spiller på ulike steder i kommune-
 delene

ÅSKOLLEN, SKOGER OG KONNERUD
8.00-13.00 Flaggheisinger. Kransnedleggelser
 ved minnesmerker/statuer ved speiderne. 
 Korpsene spiller i kommunedelene

ÅSSIDEN, ØREN OG BRAGERNES
7.00 Kirkeklokkene i Bragernes kirke kimer
7.00-10.00 Flaggheisinger på skoler, torgene 
 og bybrua ved speiderne. 
 Kransnedleggelser ved minnesmerker/
 statuer. 
 Korpsene spiller i kommunedelene.

DANVIK, AUSTAD, FJELL, 
BRANDENGA OG TANGEN
7.30-13.00 Flaggheisinger. Kransnedleggelser ved
 minnesmerker/statuer.
 Korpsene spiller i kommunedelene.

STRØMSØ, RØDSKOG OG  
GULSKOGEN
8.00- 13.00 Flaggheisinger. Kransnedleggelser ved
 minnesmerker/statuer.

SVELVIK, BERGER OG NESBYGDA
7.00  Saluttering fra Batteriøya
8.00-13.00 Flaggheisinger, tale og nedleggelse
 av blomsterkranser.
 Svelvik Musikkorps spiller på ulike
 steder i kommunedelen gjennom
 dagen.
11.00-13.00  Nesbygda Brass spiller flere ulike
 steder mellom Hella og Tørkop
11.30  Båtkortesje - start sør for Svelvik
12.00  Saluttering fra Batteriøya (21 skudd)

Nasjonal markering 
kl. 12.00
Det vil over det ganske land avfyres 
21 skudd presis klokken 12.00.
I Drammen avfyres skuddene fra 
Holmennokken og Batteriøya/Svelvik. 

Syng nasjonalsangen 
sammen med hele 
landet
Direkte etter siste skudd oppfordres hele 
landets befolkning til å synge tre vers av 
«Ja vi elsker»

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
drømmer på vår jord.

7. Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva 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.

Med forbehold om endringer.


