
 

17.mai-program for Kolvereid 
I år utgår dessverre tradisjonell feiring av 17.mai med barne- og folketog samt samling på 
Kulturhuset grunnet Covid-19. Det vil i stedet bli en digital markering der man kan se taler 
og ulike musikalske innslag på Nærøysund kommune sin nettside 
www.naroysund.kommune.no.  

 

Kolvereid skolekorps og Kolvereid Hornmusikklag skal gå en liten trasé rundt på Kolvereid 
på formiddagen, og de skal spille utenfor NBBS og Bjørkåstunet. Gå gjerne ut og lytt til 
musikken, men husk avstand, og det er ikke ønskelig med oppsamling av folk. Det er ikke 
tillat å gå bak korpsene når de spiller.  

 

Flaggheising ved Kolvereid skole kl.08.00. Bekransning ved Kolvereid kirke kl.13.30. 
Kolvereid Hornmusikklag skal spille og menighetsrådet vil være tilstede.  

 

Amcar Ytre Namdal skal i samarbeid med Motorhistorisk Forening Ytre Namdal og II MC 
kortesjekjøre fra Rørvik-sentrumsgata-Bjørkåsvegen-Fv 528-Moen Slip-Bakkalandet hotell- 
sentrumsgata-Rørvik, med oppstart kl.13.00.  

 

Alle oppfordres til å pynte seg, lage en god 17.mai-frokost, spise is og ordne gjerne leker til 
barna i hagen eller på stua. Vedlagt finner dere noen forslag til tradisjonelle 17.mai-leker. 
Vi håper at mange blir med å synge nasjonalsangen kl.13.00, om det så er hjemme i stua, 
på verandaen eller i hagen.  

 

Del gjerne bilder fra din 17.mai-feiring på vår Facebookside, «FAU – Kolvereid skole», på 
arrangementet  «17.mai 2020 på Kolvereid»», så får vi en følelse av at vi feirer dagen 
sammen. 

Vi ønsker dere alle en fin 17.mai,  

mvh  

17.mai-komiteen og FAU ved Kolvereid skole  

http://www.naroysund.kommune.no/
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Forslag til leker for barna 
 

Å KASTE PÅ BOKS er et klassisk tivolispill og gøy for hele familien. 
Spillet kan spilles på mange måter, og du kan spille én mot én eller 
som lag. Velg antall spillere og bli enige om avstanden mellom 
spillere og boksene. Stable boksene i en pyramide, et tårn eller i 
stabler, kast så hardt du klarer og se hvor mange bokser som faller. 
Klarer noen alle? For å gjøre det ekstra spennende kan dere 
variere måten å kaste på; kaste med én hånd, to hender, under 
foten, eller til og med med ryggen til! Vinneren er den som får ned 
flest bokser/alle boksene enten først eller på færrest kast.  

 

HALELEKEN går ut på at alle deltagere får utdelt en «hale» som festes til buksen, og det er 
«alle mot alle». Målet er å få snappet til seg så mange haler som mulig før alle andre, så 
her lønner det seg å være rask. Her kan man bruke et tau eller en t-skjorte som «hale». 

 

SEKKELØP er en supermorsom lek der alle deltagerne stiller 
seg i hver sin sekk og skal hoppe så fort de kan fra start til 
målstreken. Førstemann i mål! Kan lekes både i hagen og 
inne i stua, og man kan fint bruke søppelsekker.  

 

SLÅ I SPIKEREN Hvem er raskest til å slå ned en spiker? Legg frem tykke planker og en 
hammer til hver deltager, så er det om å gjøre å slå med færrest slag. 

 

POTETLØP En 17. mai-klassiker. Hver deltager får en potet som 
skal balanseres i en skje. Den som kommer først i mål uten å 
miste poteten vinner løpet. 

  

BALL I BØTTE Finn frem vaskebøtta og sett den på bakken eller heng den i et tre. Bruk 
baller eller kongler du finner ute og prøv å treffe bøtta med så mange som mulig.  

 

LIMBO Utfordrende og gøyalt. Hent frem vaskekosten eller en pinne og bytt på å holde. 
Barn og voksne går under pinnen ved å bøye ryggen bakover. Den som bøyer seg lengst 
ned vinner, men pass på ryggen så du ikke havner på legevakta. 


