
Ordførerens 17. mai-tale 2020 

Gratulerer med dagen alle sammen.  

For innbyggerne i Heim er denne 17.mai feiringen den første i Heim kommune. Vi hadde 

tanker om at dagen skulle markeres mest mulig likt det som har vært tradisjon rundt om i 

kommunen. Litt av tradisjonene klarer vi å gjennomføre. På Liabø skal det legges ned krans 

på bautaen ved kommunehuset og koret skal synge ved sykeheimen. På Kyrksæterøra spiller 

hornmusikken som vanlig rundt om i boligfelt og ved sykeheimen.   

De spesielle tilstandene som råder rundt om i verden og Norge, gjør nok at vi vil huske 

17.mai feiringen 2020. Eller kanskje rettere å si, mangel på den tradisjonelle markeringen av 

nasjonaldagen.  

Covid-19 og korona er ord vi har lært oss alle sammen de siste månedene. Det er 

unntakstilstand i landet og strenge anbefalinger om å være forsiktige i kontakt med andre 

personer, har ført til nedstenging av landet en periode. Vi er nå i ferd med å gradvis åpne 

opp igjen, men vi får håpe vi slipper tilbakefall og dermed at strengere restriksjoner blir 

nødvendig fremover. Det sies dette er det strengeste frihetsberøvelsen Norge har stått 

ovenfor, siden den 2.verdenskrig.   

Det mest synlige i dag på frihetsberøvelse, er nok mangel på alle barnetogene. De kreative 

løsningene som er å finne rundt omkring i det ganske land er en erstatning, men ikke på 

nært det vi tradisjonelt har hatt på 17.mai. Barnetogene savnes mest i dag, men også 

samlingene hvor vi har møtt de vi sjelden prater med til daglig. Disse gode samtalene må nå 

foretas via sosiale medier i stedet for fysiske møter. Jo, det går bra med møter på nettet ei 

stund, men har inntrykk av at folk nå lengter etter møtepunkt der det går an å treffes fysisk, 

selv om det må tas smittevernhensyn. Vår frihet er definitivt berørt i disse tider.  

Frihetsberøvelsen de 5 krigsårene tok fra befolkningen i Norge er mangegangen den 

frihetsberøvelsen koronaen har hemmet det norske samfunnet i ca. 2 måneder. Vi kan med 

bakgrunn i dagens erfaringer kanskje ane en liten flik av de utfordringene folk under 

krigsårene kjente på. Klarer vi å se for oss hvordan det har blitt, om nedstengingen av 

samfunnet skal vare i de neste 5 årene?  

Det er 75 år siden 2.verdenskrig ble avsluttet og fra maidagene 1945 har vi sett filmsnutter 

og bilder på TV ruta. Vi kan knapt ane den følelsen befolkningen hadde i 1945, hvor de igjen 

kunne juble uhemmet, heve det norske flagget og se soldater fra en fremmed stat dra fra 

lokalsamfunnet.  

En annen ting vi kan være stolt over, er den store norske dugnadsånden. Både nå de siste 

månedene for å begrense smitten, og under krigen. Kan ikke sammenlignes, men vår stolthet 

av vårt land, vår kommune, vår grend og våre medborgere, gjør at vi står sammen når det 

kreves. Det viste også våre stortingsrepresentanter fra alle parti på Stortinget, når de klarte å 

finne løsninger sammen for å hjelpe det norske samfunnet nå i pandemien.   

Skolene har vært nedstengt noen uker, men vi har i Heim klart å gjennomføre undervisning 

via kommunens dataopplegg og elevene har sittet hjemme og hatt undervisning og dialog 



med lærer. Fantastisk at det lar seg gjøre og vi vil i dag nok får se filmsnutter fra skoleklasser 

og elever. Jeg vil berømme alle i Heim kommune som har bidratt til dette.  

Russen i Heim må nevnes. De har klart å feire litt, selv om smittevernhensynet selvsagt har 

begrenset markeringen. Det er klart de er stolt over å ha gjennomført 13 år med skolegang 

og den tradisjonelle russefeiringen har for mange i russen vært noe å glede seg til. At det 

skulle bli slik det ble i år, er synd for dem, men samtidig har korona utfordringene bidratt til 

at de har ei spesiell markering ingen andre har gjort før. Jeg vil takke dem for den 

forsiktigheten de har vist, selv om jeg selvsagt ikke vet alt de har bedrevet disse ukene frem 

til i dag. Jeg vil ønske de lykke til videre i livet og med et håp om at de en dag kan se fordeler 

med å bo i Heim.  

Besøke våre eldre har vært for mange en tradisjon på nasjonaldagen. Dette er vanskelig å få 

til nå med de restriksjonene som er for sykehjemmene i kommunen, men jeg er glad for at 

både sangkoret på Liabø og hornmusikken på Kyrksæterøra stiller opp for å glede våre eldre 

på sykehjemmene.  

17.mai er tradisjonelt en dag for barna med spising av pølser og is. Jeg anbefaler at dagen i 

dag også vil inneholde dette, selv om dagen er annerledes. Ta vare på hverandre både i dag 

og ellers.  

Jeg har pyntet meg med kjede, sløyfe med riksvåpen og armbånd som et av mine barnebarn 

har fingerheklet med fargene rødt, hvit og blått. Dette har jeg gjort for å hedre Norge, 

innbyggerne i Heim og spesielt de som i koronatiden nå har stått på ekstra. Jeg tenker på de 

som jobber på sykeheimene og i skolene. Renholdsarbeiderne, pleierne og lærerne. Dere har 

lagt ned en ekstra innsats, men alle har bidratt. 

Jeg vil med dette få ønske alle en fortsatt fin dag og lykke til med en annerledes feiring.  

 

Gratulerer igjen med dagen, alle sammen.  

 

Ordfører i Heim kommune  

Odd Jarle Svanem 


