
 

Til alle skoleklasser, barnehager, foreninger og lag på Kvernaland
            
ARRANGEMENT 17. MAI 2018 PÅ FRØYLAND SKULE 

Hei alle sammen! 
 
17. mai - komiteen for 2018 er godt i gang med forberedelsene til årets feiring på 
Frøyland Skule. 
 
Men, ingen feiring på Kvernaland uten deres hjelp. 17. mai togene er kanskje det 
viktigste på 17. mai, med lange tradisjoner. Frøyland skolekorps har spilt i gatene våre i 
50 år, og stiller opp i barnetoget som de pleier. Hva skulle vi gjort uten korpset? Til 
folketoget kommer også i år Bryne Musikkorps, noe vi er veldig takknemlig for. Men, for 
å skape den ekstra gode stemningen 17. mai - feiringen bygda vår fortjener, trenger vi 
dere alle sammen i togene våre. Derfor denne henvendelsen med litt praktisk 
informasjon ang. togene, og påminnelse om at det er flotte premieringer/pengepremier 
for de beste innslagene. 
 
Barnetoget vil gå fra Frøyland Skule kl. 09:30, og vi ønsker at alle barnehager, alle trinn 
på barneskolen og ungdomskolen stiller opp som vanlig. Folketoget vil gå fra samme 
sted kl. 14:00. Her håper vi selvsagt alle lag og foreninger også stiller opp som de 
pleier. 

Også i år er det valgt en egen komité som vil bedømme de ulike grupperingene i 
togene, og kåre de beste av de beste. Dette gjør vi for å stimulere alle til å fortsette å 
lage de gode innslagene og skape den gode stemningen rundt togene som vi har blitt 
så vant til. I barnetoget vil det bli premiering for den beste skoleklassen. Og en egen 
premie for ungdomsskolen, så vi håper ungdommen stiller opp! I folketoget vil de to 
beste innslagene bli premiert. Så nå er det bare å la kreativiteten blomstre! 

I år vil vi selvsagt også ha taler, leker, underholdning, salg mm. på skolen mellom 
togene. En stor takk til alle som stiller opp, og gjør skolen til et naturlig samlingspunkt 
hele dagen. Hvorfor gå hjem, når man kan feire 17. mai sammen med venner og 
bekjente på Frøyland Skule? Noen nye aktiviteter og små endringer kan det jo hende 
det blir, men ellers holder vi oss til de gode tradisjonene. 

Skulle det ellers være noe dere lurer på om årets feiring, er det bare å ta kontakt med 
komiteen. Hvis noen av lagene eller foreningene i bygda har jubileum i år, ønsker 17. 
mai - komiteen å få beskjed. Det vil bli markert i bl.a. programbladet og fra talerstolen. 
Så ta kontakt med komiteen så fort som mulig, dersom dere ønsker å markere deres 
lag litt ekstra. Da gjenstår det bare å ønske hverandre lykke til. 

Med vennlig hilsen 
17. mai - komiteen 2018 

Kjetil Fylling - formann 
 


