
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

17. mai på Ekne 2020 
 

17.maikomiteen ber om forståelse for at vi ikke kan plukke ut 50 personer 

som får være publikum på arrangement vi helst skulle samla hele bygda. 

Derfor ber vi om at alle, selv om regjeringen har åpnet opp landet litt mer, 

forholder seg til at vi ikke kan ha publikum fysisk til stede hverken på kaia 

(utover de som skal være med i Båtkortesjen og er i egne båter) eller i Falstadskogen.  

Vi inviterer til å følge innslag på Facebook siden til Ekneinfo.com. 

 

08.00 Flaggheising rundt i hele bygda. 

 

  Kirkeklokkene ringer. 

09.30 Direktesending på Facebook Ekneinfo.com fra Ekne 

Småbåthavn.                                                                               

Tale ved Sokneprest Eirik Bakken.                                                         

Hilsen fra Ordfører i Levanger kommune Anita Ravlo Sand.                                                                            

Ekne Skolekorps spiller. 

10.00 Startskudd for Båtkortesje i regi av Ekne Småbåtforening og 

medarrangører. 

10-11.30 Ekne Skolekorps spiller på ulike steder i bygda. 

12.00 Direktesending på Facebook Ekneinfo.com fra Falstadskogen.                                                              

Tale og kransnedleggelse ved Christina Fagerkind.           

Musikalsk innslag ved Christina Fagerkind og Åsmund Gevik.                                                                          

Ekne Skolekorps spiller. 

13.00 Salutt ved Det nordenfjeldske Dragonercorps.  

Ekne Skolekorps spiller «Ja, vi elsker».                                   

Alle oppfordres til å gå ut på trappa, plenen eller verandaen og 

stemme i vår flotte nasjonalsang! 

Kor7624 vil ha innslag på Facebook Ekneinfo.com i løpet av dagen. 

 

Kvikk 4H lager natursti langs Kaivegen. Første post finner dere i nærheten 

av Ekne Kirke. Husk penn og papir, og hold avstand! Naturstien blir i alle fall 

tilgjengelig ut mai måned, så ingen trenger å gå i kø. 

 

Etter klokka 14.00:  Legg gjerne ut bilder fra egen feiring på Facebook 

Ekneinfo.com. Det blir trukket en premie, sponset av 

Joker Ekne, blant de som legger ut bilder eller annet 

etter klokka 14.00. 

 

Arrangementer vil bli gjennomført i tråd med Folkehelseinstituttets 

gjeldende retningslinjer for smittevern mot Koronavirus for å ivareta alle 

sin helse. 

 

Tusen takk til alle som bidrar til aktiviteter slik at vi også i år markerer 

nasjonaldagen! 

Riktig god 17.mai-feiring til alle! 
 


