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Gratulere med dagen! 
Hilsen Skjervøy skøyte– og ishockeyklubb (SSIK), 

Skjervøykoret og alle frivillige . 
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17.mai komiteen 2017. 

Line I N. Eliassen, Odin Svisdal, Kirsti Lembricht, Solveig 

Hansen, Rita Mathiesen og Lars Hansen. Vidar Brox Antonsen 

har bidratt som kasserer. 

I år er det Skjervøy skøyte–og ishockey klubb og Skjervøykoret 

som arrangerer 17.mai, og det gjør vi med glede.  Selv om vi er 

to aktører i sving så har vi ikke så mange medlemmer i hver 

gruppe.  Og for å kunne arrangere den store dagen, har velvilje 

og engasjement fra befolkningen vært avgjørende. Vi vil gi en 

stor takk til alle frivillige som stiller opp før, under og etter  

17.mai arrangementet. Tusen hjertelig takk til dere alle! Det er 

denne  positive dugnadsånden som gjør det mulig å feire en 

nasjonaldag som vi alle kan være stolte av! 

Vi ønsker også å takke næringslivet for den utrolige vilje til å 

slutte opp om 17. mai feiringen i Skjervøy, gjennom annonse-

ring, sponsing av premier og dugnadsarbeid for arrangørene. 

Takk for alle bidrag! 

Velkommen til idrettshallen der vi kan feire 17. mai i felleskap. 

Vi kan møtes til kaffe etter barnetoget, til lek, underholdning, 

taler og lotteri.  

 

Gratulere med dagen! 
Hilsen 17. mai komiteen Skjervøy 2017. 
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Lotteri. 

Gevinster lynlotteri. 

1 gavekort på Aina AS a kr. 300.  

1 gavekort på Aina AS a kr. 300.  

Metallpolish mot fingermerker og insektsnett til dør fra Per Strand  

Skjervøy. 

Førstehjelpsveske  (til bil) fra Ditt Apotek Skjervøy.   

Veggstøvsugerdrill—sett 2  fra Per Strand Skjervøy. 

2. stk. kurs fra Gull og ur AS. 

Blomstervase fra Harriets blomster og godteri fra MIX Skjervøy. 

Stort lerretsbilde ”sykkel” fra Møbelringen. 

Ryggskrubb og smykkeholder fra Rørlegger Helgesen. 

Cemo– produkter fra Topp til Tå. 

 

Gevinster hovedlotteri. 

1. pr. Firehjulsmoped, AVX ST 50 LBLK. Verdi ca. 24.000,- Sponset av Skjervøykoret, 

Skjervøy skøyte– og ishockeyklubb, Mikalsen Installasjon AS, Sport' n, Nord Troms Rør, Ditt Apotek 

Skjervøy, Bil -og Båttrend Skjervøy og Håndarbeidstua. 

2. pr. Høytrykksvasker Stanley 140 bar, verdi 2325,- Sponset av Byggtorget– Skjervøy Byggeservice 

AS. 

3. pr. Gavekort på 1 overnatting for 2 pers. inkl. forkost i forbindelse med helg på Quality Hotel Saga i 

Tromsø+ gavekort for 2 personer på valgfri forestilling på Hålogaland Teater i 2017. Verdi ca. 2000,- 

4. pr. Sideseil 140× 3000 RKC, verdi 1690,- Sponset av Per Strand Skjervøy AS. 

5. pr. Gavekort på 1000,- fra Møbelringen. 

6. pr. Komplett abonnement på Fremtid i Nord i 3. mnd. Verdi 573,-. 

7. pr. Middag for 4 pers. sponset av ordføreren. 

Diverse premier sponset av Arnøy Laks AS, Mack AS, Rema 1000, Coop Extra og Artic  Geoturisme. 
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 Ja, vi elsker dette landet  (B. Bjørnson). 

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem 
furet, værbitt over vannet,  med de tusen hjem.  
Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor, 

og den saganatt som senker  drømmer på vår jord.  
 

Dette landet Harald berget med sin kjemperad,  
dette landet Håkon verget medens Øyvind kvad;  
Olav på det land har malet korset med sitt blod,  

fra dets høye Sverre talte Roma midt imot.  
 

Bønder sine økser brynte hvor en hær drog frem;  
Tordenskjold langs kysten lynte, så den lystes hjem.  
Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn;  

andre kunne bare grede, men det kom igjen!  
 

Visstnok var vi ikke mange, men vi strakk dog til,  
da vi prøvdes noen gange, og det stod på spill;  
ti vi heller landet brente enn det kom til fall;  

husker bare hva som hendte ned på Fredrikshald!  
 

Hårde tider har vi døyet, ble til sist forstøtt;  
men i verste nød blåøyet frihet ble oss født.  

Det gav faderkraft å bære hungersnød og krig,  
det gav døden selv sin ære – og det gav forlik.  

 

Fienden sitt våpen kastet, opp visiret for,  
vi med undren mot ham hastet; ti han var vår bror.  
Drevne frem på stand av skammen gikk vi søderpå;  

nu vi står tre brødresammen, og skal sådan stå!   

 
Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!  
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.  
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,  
har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett.  

 
Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem,  
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.  

Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir,  
også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir.  
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Sommerfuggel i Vinterland (H. Sivertsen).  

Æ så dæ i går på gata, da byen lå kald og stor 
Æ så du va ny i livet, æ så du va ny i nord 
Og mora di bar en koffert, med alt det ho eide i 
Og du gikk og bar på hennes drøm, om engang å få bli fri 
Og du ga mæ et smil, Sommerfuggel i Vinterland 
Ingen får ta fra dæ 
Fargan du viste me 
Å , må drømmen du bær bli sann 
Sommerfuggel i Vinterland 
 
Og mora di bær på minna, om alt det ho har forlatt 
Ho vet ikke om ho ser igjen, han som de tok ei natt 
Nu hold ho dæ fast i handa, så gjør ho dæ varm og go 
Ho håpa du e velkommen hit, så såran engang ska gro 
 
Og du ga mæ et smil 
Sommerfuggel i Vinterland 
Ingen får ta fra dæ 
Fargan du viste me 
Å , må drømmen du bær bli sann 
Sommerfuggel i Vinterland 
 
Æ håpe vi tar imot dæ, æ håpe du slepp å frys 
Æ vet du kan gi oss farge, og latter og liv og lys 
Æ så dæ i går på gata, da byen lå kald og stor 
Æ så du va ny i livet, og æ så du va ny i nord 
 
Og du ga mæ et smil, Sommerfuggel i Vinterland 
Ingen får ta fra dæ 
Fargan du viste me 
Å , må drømmen du bær bli sann 
Sommerfuggel i Vinterland  
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Unngå kø i idrettshallen under årets 17. 

mai arrangement, bruk Vipps! 

Betal med Vipps 

Last ned appen og kom i gang 

Det er superenkelt: 

1. Last ned appen. 

2. Legg inn kort og kontonummer 

3. Send eller motta penger 

Søk opp hvem du vil betale til i kontaktlisten din. 

Legg inn beløpet og trykk på ”Send penger”. 

Last ned Vipps 

Husk å last ned 

Vipps før 17.mai 



10 25 

1. 

Gud signe vårt dyre fedreland 

og lat det som hagen bløma! 

Lat lysa din fred frå fjell til strand 

og vetter for vårsol røma! 

Lat folket som brøder saman bu, 

som kristne det kan seg søma! 

2. 

Vårt heimland i mørker lenge låg, 

og vankunna ljoset gøymde. 

Men, Gud, du i nåde til oss såg, 

din kjærleik oss ikkje gløymde; 

du sende ditt ord til Noregs fjell, 

og ljos over landet strøymde. 

3. 

Og Noreg det ligg vel langt mot 

nord, 

og vetteren varer lenge; 

men ljoset og livet i ditt ord 

det ingen kan setja stenge. 

Om fjellet er høgt og dalen trong, 

ditt ord heve då sitt gjenge. 

4. 

Så blømde vårt land i ljos og fred, 

det grodde så grønt i lider. 

Men atter seig natt på landet ned 

med trældom og tunge tider. 

Og folket det sukka etter ljos, 

og du lyste opp om sider. 

5. 

Og morgonen rann, og mørket 

kvarv, 

som lenge vår lukka skygde. 

Du atter oss gav vår fridoms arv 

og honom i trengsla trygde. 

Du verna vårt folk og gav oss fred, 

og landet med lov me bygde. 

Vil Gud ikkje vera bygningsmann, 

me fåfengt på huset byggja. 

6. 

Vil Gud ikkje vera by og land, 

kan vaktmann oss ikkje tryggja. 

Så vakta oss, Gud, så me kan bu 

i heimen med fred og hyggja! 

 

7. 

No er det i Noreg atter dag 

med vårsol og song i skogen. 

Om sædet enn gror på ymist lag, 

det brydder då etter plogen. 

Så signe då Gud det gode såd, 

til groren ein gong er mogen! 

  

  

Gud signe vårt dyre fedreland ( E. Blix). 
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NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT. (F. Bøe). 

Hvorhen du går i li og fjell,  en vinterdag en sommerkveld ved 

fjord og fossevell. Fra eng og mo med furutrær, fra havets bryn 

med fiskevær og til de hvite skjær. Møter du landet i trefarvet 

drakt, svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. Se en hvit-

stammet bjørk oppi heien, rammer stripen av blåklokker inn 

mot den rødmalte stuen ved veien, det er flagget som vaier i 

vind. Ja så hvitt som det hvite er sneen, og det røde har kvelds-

solen fått, og det blå ga sin farve til breen, det er Norge i rødt 

hvitt og blått. 

En vårdag i en solskinnstund, på benken i studenterlund, der 

sitter han og hun. To unge nyutsprungne russ, to ganske nylig 

tente bluss i tyve grader pluss. Hun er som en gryende forsom-

merdag, som farves av gjenskinnet av det norske flagg. Ja, så 

hvit som det hvite er kjolen, og så rød som det rø' hennes 

kinn, hennes øyne er blå som fiolen, hun er flagget som vaier i 

vind. Han har freidig og hvitlugget panne, og en lue i rødt har 

han fått. Med en lyseblå tiltro til landet, står vår ungdom i 

rødt, hvitt og blått. 

De kjempet både hun og han, nå lyser seirens baunebrann ut-

over Norges land. Mot himlen stiger flagg ved flagg som tusen 

gledesbål idag for alle vunne slag. Det knitrer som før over hyt-

te og slott, et flammende merke i rødt og hvitt og blått. Som et 

regnbuens tegn under skyen, skal det evig i fremtiden stå. Se 

det glitrer igjen over byen, i det røde og hvite og blå. La det 

runge fra gaten og torget over landet som nordmenn har fått. 

Du er vårt, du er vårt gamle Norge, vi vil kle deg i rødt, hvitt og 

blått 

11 
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SSIK (Skjervøy Skøyte- og Ishockeyklubb). 
 

Allerede i 1980 ble Skjervøy sykkel- og skøyteklubb stiftet, med blant 
annet Arne-Bernt Soleng og Karl Johan Eliassen som pådrive-
re. Skjervøy Skøyte- og Ishockeyklubb så dagens lys i 2011.  Som nav-
net forteller, drev klubben tidligere med aktivitetene skøyter på vinte-
ren og sykkel på sommeren. Løpere fra klubben har høstet ed-
le metaller i flere NM, NNM og VM.   
 
I dag er aktivitetene skøyter og ishockey. Det arrangeres tirsdagsløp 
gjennom hele sesongen så lenge forholdene tillater det. Torsdager ar-
rangeres hockey- og skøyteskole for barn. I tillegg til dette har Skjerv-
øy Tornados (Ishockey for voksne) trening to til tre ganger i uka.  
 
Klubben har noen meget dyktige og aktive veteraner på langdistanse. 
De trener jevnlig flere ganger i uka og deltar på ulike løp i inn- og ut-
land i sesongen. De gjør seg hvert år godt bemerket i sine årsklasser. 
 
Både ishockey- og skøytebanen holdes vedlike i sesongen gjennom 
hundrevis av dugnadstimer. Dette for å gi Skjervøys befolkning et godt 
tilbud hele vinteren. Skolene bruker også både utstyr og banen gratis. 
Vi er stolte over tilbudet vi klarer å opprettholde, her på 70 grader 
nord.  
 
 
SSIK er en klubb der alle skal kunne delta – der de økonomiske forplik-
telse ikke skal være for store, OG terskelen til idrettslig aktivitet skal 
være lav.   
 
Klubben deltar aktivt hvert år gjennom aksjonen Krafttak mot kreft.  
 
Hilsen leder av Skjervøy skøyte– og ishockeyklubb 
 
Odin Svisdal 
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  Program for dagen Årviksand 

12:00 Kafé 

 Salg av kaffe og kaker, pølser, is og 

brus. 

  Loddsalg 

 

 12:00 Luftgeværskyting på sløyden 

 

12:30 Tale for dagen V/ 

          Eivind Simonsen 

 

13:00 Leker for barn i alle aldre 

 

13:30 Loddtrekning 

 

14:00 Avslutning 
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  Program for dagen 
11:15 Oppstilling til 17.mai-toget        

          ved Årviksand skole 

 

11:30 Toget starter og går ned til  

         bautaen  

 

       Kransnedleggelse  

 Vi synger 3 vers av ”Ja vi elsker” 

  

Valg av rute tilbake til skolen er  

avhengig av været. 
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Skjervøykoret. 

Skjervøykoret ble stiftet i 1982. Koret startet som et blandakor, for så 

å bli et rent damekor. Etter hvert slapp herrene til igjen, og i dag      

består vi både av sangglade menn og kvinner.  

Koret har oppgjennom årene hatt utallige spennende prosjekter og 

oppsetninger. Fra teater– og revy til mer teknisk krevende stykker. 

Koret viser også en stor allsidighet når de kan ta det store spranget fra 

populærmusikk til Shubert og Grieg. Vi har også vært på kor-

konkurranse med godt resultat. 

Vi prøver alltid  å ha spennende og utfordrende prosjekter på gang, og 

dirigeres i dag av sangpedagogen Elisabeth Opaas. 

Skjervøykoret mener det er viktig å være en bidragsyter til kulturlivet 

på Skjervøy, og ved å spre musikkglede og fellesskap kan koret     

sammen ”børste vekk støvet fra hverdagen”.   

Så kjenner du en gryende sangspire, er du hjertelig velkommen til å 

synge med oss i Skjervøykoret!  

 

Hilsen leder av Skjervøykoret  

Line Ivara Nilsen Eliassen. 

 

Vi håper dere har en fin feiring av grunnlovsdagen,  

og vil gratulere alle med dagen! 
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  Program for dagen Arnøyhamn 

DET BLIR OGSÅ ARRANGERT LEKER FOR 

STORE OG SMÅ 

PS: TA MED NOE Å BITE I 

TIL GRATIS BORDET. 

 

HILSEN 17 MAI KOMITEEN OG ARNØYHAMN BYGDELAG 
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  Program for dagen 
PÅ ARNØYHAMN GRENDEHUS 

DØRENE ÅPNES KL. 11.30 

TOGET STARTER KL.12.00 

ORDFØREREN KOMMER FOR OG TALE 

FOR DAGEN 

 

DET BLIR SALG AV; 

PØLSE M/BRØD 

DIV. KAKER 

BRUS og LESKEDRIKK 

KAFFE 

IS 

POTETGULL 

15 

Gratulere med dagen fra oss på 

Besøk oss i Industriveien 7 

 Vårens gardiner 

 Avskjerming 
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  Program for dagen 
12.00 Familiegudstjeneste i Skjervøy kirke. 

12.00  Idrettshallen er åpen! 

  - Salg av kaffe, kaker, pizza, is og brus 

  - Leker for barn i alle aldre, og lotteri 

13.30 Stort 17.mai– treff  i Idrettshallen 

  - Salg av kaffe, kaker, pizza, is og brus 

  - Tale for dagen 

  - Allsang 

  - Underholdning 

  - Lotteri 

15.00 Slutt      

 
Det selges 

ballonger i 

idrettshallen 

Skjervøy 

Alle i oppfordres 

til å være med 

toget til kirken! 
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  Program for dagen 
08.00     Korpsmusikk og flaggheising ved rådhuset. 

08.30     Skjervøy musikklag og drillerne spiser  

  frokost i rådhuskantinen. 

10.45     Oppstilling til barnetoget v/Nord-  Troms  

               videregående skole, skolested Skjervøy. 

11.00 Barnetoget starter med følgende rute: 

Nord– Troms  VGS. Skjervøy–  Skjervøy  helsesenteret– 

Strandveien– Skjervøy kirke. 

Kransnedleggelse ved fiskarbautaen i Seppolaparken 

av Dag Olav Mollan og Arian Mollan. 

12.00 Kransenedleggelse ved bauta for de falne  

i 2. verdenskrig. Og tale av 7. klasse ved Skjervøy  

barneskole. 

Vi synger: Fedrelandssalmen og nasjonalsangen. 

Skjervøy musikklag spiller. 
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IP Revisjon AS 
Registrert Revisor 
Ingvild Pedersen 

Tlf: 777 63 530 

E-post: post@iprevisjon.no 
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