RENDALEN KOMMUNE

5. april 2017

Informasjonsbrev om 17. mai 2017
Rendalen kommune fortsetter tradisjonen med ett kommunalt
fellesarrangement på Grunnlovsdagen for fjerde år på rad. Rendalen
kommunehus gjennomgikk en omfattende renovering og oppussing i fjor. Bl.a.
så ble det nytt kjøkken og kantine sammen med større bibliotek, møterom og
flere toaletter i kommunehuset. Utenfor kommunehuset ble det satt opp et
bygg med garasjer for brannvesenet. Utenfor kantina er det balkong med
sitteplasser. Beslutning om å legge fellesarrangementet til området ved
kommunehuset, der kommunehusets egne gode fasiliteter tas i bruk er derfor
tatt politisk og administrativt.
Hele fellesarrangementet vil i år derfor finne sted i og rundt kommunehuset på
Bergset i Øvre Rendal, med unntak av ca. 1 time fra kl. 10.00 på Otnes. Her vil
det bli korpsmusikk og blomsternedleggelse ved bautaen ovenfor Ytre Rendal
kirke. Deretter marsjerer korpsene opp til Rendalen sjukehjem for oppstilling
og spilling, blomsteroverrekkelse vil også skje her. Komiteen oppfordrer så
mange som mulig til å møte på Otnes først på dagen for å være med å skape
17. maistemning for beboerne ved aldersboliger og sjukehjem som er
forhindret fra å være med på arrangementer resten av dagen.
Arrangementskomiteen består av ordfører, varaordfører, kultursjef, rektorer
ved begge skoler, FAU-representant, representant fra korpsene, kirkeverge og
ledelsen ved Rendalen sjukehjem. Foreldre til elever i 8. klasse vil sørge for
servering. Dette inngår i klassens innsamling til Polen/Tyskland-tur om to år.
Etter den enkle seremonien ved Ytre Rendal kirke og ved Rendalen sjukehjem,
forflytter det offisielle programmet seg til Øvre Rendal. Her starter vi med
gudstjeneste i Øvre Rendal kirke, deretter blir det felles barnetog for Fagertun
og Berger skoler, barnehagene, musikkorpsene og stort folketog slik vi har klart
med stor suksess de tre siste årene. Kransnedleggelse ved bauta på BAS blir
som før. Folketogets rute vil bli noe forskjellig fra foregående år ettersom
endestasjon er ved kommunehuset. Detaljert rute er beskrevet i program.
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Det videre 17. mai-arrangementet fortsetter felles i og utenfor kommunehuset
på Bergset, med servering inne og ute. Her blir det underholdning av elever ved
Berger og Fagertun skoler, tale for dagen, leker og aktiviteter, samt
grendestafett. Det er salg av kaffe, kaker, is, brus og pølser.
Kommunehusets kantine, kommunestyresal, bibliotek, møterom i nordre fløy i
1. etasje og hele fløyens tilgjengelige toaletter vil være tilgjengelig for
publikum. Vi håper på finvær slik at uteområdene kan brukes, men deler av det
nye garasjebygget vil også kunne brukes til kiosk og servering.
Det kommunale fellesarrangementet avsluttes ca. kl. 16.
Dette er en orientering fra Rendalen kommune. Detaljert program for 17. mai
med tentative tider vil bli distribuert til alle husstander i uke 19.

Med vennlig hilsen 17. maikomiteen v/ordfører Norvald Illevold
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