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17. Mai komiteen 2020 takker alle samarbeidspartnere,  
kommunens ansatte, korps og sangforeninger for en enorm 
støtte til 17. mai programmet i en særdeles vanskelig tid og 
ønsker samtidig alle i Mandal by en flott 17. mai markering.
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[Fang	leserens	oppmerksomhet	med	et	bra	sitat	fra	dokumentet,	eller	bruk	denne	plassen	til	å	
fremheve	et	viktig	punkt.	Du	plasserer	denne	tekstboksen	hvor	som	helst	på	siden	ved	å	dra	den.]	

	

	

		

Vi i G-sport Mandal har etter 31 år i som «G-sportere» nå valgt å 
tiltre verdens største sportskjede Intersport.  Intersport 
international er en skikkelig tungvekter i sportsmarkedet på 
verdensbasis som vil gi oss de beste forutsetningene for å lykkes 
videre med butikken vår. Det vil komme flere større nyheter i 
form av produktutvalg og nytt konsept på nett. Dette er først og 
fremst en viktig strategisk endring. Intersport-navnet gir en 
større mulighet til  lokale tilpasninger og andre leverandører. 
Dette gir oss en større frihet enn under G-sport navnet. Ved å kle 
på oss Intersport-drakta er vi ikke bare kledd for å løpe fortere, vi 
kommer også til å løpe bedre og med et sterkere løpsopplegg! Vi gledes 
oss stort over endringen som kommer! Mvh Vidar og Espen Michaelsen 
G-sport Mandal, fremtidige Intersportere!  
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Vi i G-sport Mandal har etter 31 år i som «G-sportere» nå valgt å 
tiltre verdens største sportskjede Intersport.  Intersport 
international er en skikkelig tungvekter i sportsmarkedet på 
verdensbasis som vil gi oss de beste forutsetningene for å lykkes 
videre med butikken vår. Det vil komme flere større nyheter i 
form av produktutvalg og nytt konsept på nett. Dette er først og 
fremst en viktig strategisk endring. Intersport-navnet gir en 
større mulighet til  lokale tilpasninger og andre leverandører. 
Dette gir oss en større frihet enn under G-sport navnet. Ved å kle 
på oss Intersport-drakta er vi ikke bare kledd for å løpe fortere, vi 
kommer også til å løpe bedre og med et sterkere løpsopplegg! Vi gledes 
oss stort over endringen som kommer! Mvh Vidar og Espen Michaelsen 
G-sport Mandal, fremtidige Intersportere!  

Vi i G-sport Mandal har etter 
31 år i som «G-sportere» 
nå valgt å tiltre verdens 

største sportskjede 
Intersport.  

Intersport international er en skikkelig 
tungvekter i sportsmarkedet på 

verdensbasis som vil gi oss de beste 
forutsetningene for å lykkes videre 

med butikken vår. 

Det vil komme flere større nyheter i 
form av produktutvalg og nytt konsept 

på nett. Dette er først og fremst en 
viktig strategisk endring. 

Intersport-navnet gir en større 
mulighet til lokale tilpasninger og 
andre leverandører. Dette gir oss 
en større frihet enn under G-sport 
navnet. Ved å kle på oss Intersport-

drakta er vi ikke bare kledd for å løpe 
fortere, vi kommer også til å løpe 

bedre og med et sterkere løpsopplegg! 

Vi gledes oss stort over 
endringen som kommer! 

Mvh Vidar og Espen Michaelsen 
G-sport Mandal, fremtidige 

Intersportere! 
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til alle annonsører for støtten

#17maiimandalby

#17mai2020mandal

#17maimandalbåtkortesje

#mandalselvabåtkortesje

#17mai2020covid-19

#annerledels17mai2020

#altblirbramandal

Hjertelig takk

VÅRE	DIGITALE	MØTEPLASSER		
PÅ	17.	mai	2020	

Mandals	Turnforening	-	Facebook 	

	 	 			 	

https://www.facebook.com/mandalsturnforening/	

Lindesnes	Kommune	-	Facebook 	

	

Lindesnes	Avis	-	Facebook 	

										 	

https://www.facebook.com/Lindesnesavis/	

	

Mandals	Turnforening		
YouTube	kanal	–	17.	mai	

	

	

INSTAGRAM	–	følg	17mai_i_Mandalby	

	

Legg	inn	DIN	17.	mai:	

	

www.mandalsturnforening.no
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Kjære alle 
innbyggere 
i Lindesnes 
kommune
 

Årets 17.maifeiring er spesiell. Det er det mange grunner til. Det er 
75 år siden landets innbyggere kunne feire dagen i frihet igjen, etter 
5 år med krig. I år er det første gang vi fra Mandal, Marnardal og 
Lindesnes feirer dagen som én kommune, og vi feirer denne dagen 
mens en koronapandemi har rammet verden. Det som skulle vært 
en dag full av jubel, glade mennesker, barnetog, borgertog, taler, 
is, brus og pølser, det som skulle vært barnas dag, er nå noe helt 
annet. Feiringen blir annerledes, men verdiene vi feirer er like viktige. 
Grunnloven sikrer at vi er et fritt folk! Makten skal ligge hos folket, 
statsmakten er fordelt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene, 
og vi, folket, har «medfødte og umistelige» rettigheter. 

Min farmor, som blir 95 år i år, var 14 år da krigen brøt ut i 1940 og 
19 år da krigen ble avsluttet. Hele hennes ungdomstid ble levd under 
okkupasjon, hvor en ikke kunne si og gjøre det en ønsket som et 
fritt menneske. Det var andre som bestemte og styrte hva en kunne 
gjøre. 

Det å leve ufritt, er noe vi alle har fått erfaringer med de siste 
månedene. 2.verdenskrig og koronakrisen er to ting som ikke 
kan sammenlignes, men begge deler har ført til tap av frihet for 
befolkningen. Koronakrisen vil kanskje prege verden i generasjoner 
fremover. 

Tiltakene som er satt i gang har lagt store begrensninger på hvem 
vi kan være sammen med, hvor vi kan dra og hva vi kan gjøre. Over 
natten kunne vi ikke være med venner, gå på trening eller øvelse, 
eller dra til egen hytte. Andre fikk arbeidsplassen stengt. Det har 
vært nødvendig å gjøre disse grepene for å hindre smittespredning, 
men de har gått på bekostning av vår egen frihet. Til forskjell fra 
under krigen, kan vi ytre oss fritt, og konsekvensene ved brudd på 
begrensingene har vært langt mindre alvorlige enn under krigen. 

Vi har alle fått kjenne litt på kroppen hva det betyr å ikke leve frie 
liv, og hva det gjøre med oss. Vi har fått kjenne på det uforutsigbare 
og på usikkerhet, vi har fått kjenne på det å ikke kunne ta kontroll 
i eget liv. Forutsigbarhet og trygghet er viktig for at vi skal kunne 
leve gode liv. Det gjør at vi kan drømme, planlegge og gjennomføre 
det vi ønsker oss. Noen trenger mye av det, andre trenger mindre 
av det, men vi trenger det alle på en eller annen måte. Det er jo 
mye av dette som kjennetegner udemokratiske land: usikkerhet, 
uforutsigbarhet, sterke begrensninger på hva du kan si og gjøre, og 
alvorlige konsekvenser ved brudd. Det er dette våre forgjengere har 
kjempet mot. 

Vår jobb er å stå på hver dag for å ta vare på denne friheten. Det 
gjør vi ved å engasjere oss i lokalsamfunnene våre, om det er lag 
og foreninger, eller i politikken, bruke stemmeretten, eller delta i 
diskusjoner, enten det er på arbeidsplassen, i vennegjenger, eller i 
den offentlige debatten. 

Det er disse verdiene vi i dag feirer, det er disse verdiene vi skal 
bygge vår nye kommune på, det er disse verdiene vi skal møte 
dagens krise med. Det er det som skal gjøre at vi kommer oss 
gjennom denne utfordrende tiden vi er inne i på en god måte. 

For det kommer 17.mai feiringer hvor vi igjen skal gå i tog, hvor vi 
skal strømme til nærskolen eller sentrum for å treffe andre, hvor vi 
skal gå ut for å høre taler, kjøpe pølser og is fra ulike utsalg og feire 
mange sammen. Barna skal igjen oppleve at 17.mai er barnas store 
dag. 

I dag vil jeg ønske alle en riktig god feiring i eget hjem, forhåpentligvis 
med is og brus. Selv om feiringen i år blir annerledes, er verdiene vi 
feirer de samme, og med det vil jeg si til alle våre innbyggere:

Gratulerer med dagen! 

Hilsen Ordfører Even Sagebakken
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Ja vi elsker
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:/:

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 grått,
:/: 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:/:

Bjørnstjerne Bjørnson

Lille Norge
I et bitte lite hjørne av vår store, grønne jord
ligger vakre, lille Norge med et folk som langsomt gror.
Vi er folket som skal styre landets fremtid i vår ånd,
vi er barna, vi er håpet og vi vandrer hånd i hånd.

Vi vil vandre fram i tiden i et trygt og vennlig land,
mens vi strekker våre hender ut mot skog og rene vann.
Vi vil kjempe for at verden blir litt bedre enn den var
og på ufred og problemer vil vi finne våre svar.

Vi vil rekke våre hender ut mot alle folkeslag,
vi vil åpne våre hjerter mot en ny og våken dag.
Vi vil finne nye veier for en verden som er vår,
vi er unge, vi er mange, vi vil lege jordas sår.

I vårt barske, lille rike heises flagget høyt og flott,
det er tegnet på vår frihet malt i rødt og hvitt og blått.
Vi vil verne om verdier, aldri tråkkes under hæl,
være frie, sterke, stolte, det er Norges folkesjel.

Lille Norge, du er landet ytterst på vår vakre jord,
og du skuer ut mot verden fra ditt hjørne her i nord.
Vi er folket som skal styre landets fremtid i vår ånd,
vi er barna, vi er håpet og vi vandrer hånd i hånd.

Sigrun Wergeland

Kongesangen
Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mod,
sign hjem og slott!
Lys for ham ved din Ånd,
knytt ved din sterke hånd
hellige troskaps bånd om folk og drott

Høyt sverger Norges mann
hver i sitt kall, sin stand,
troskap sin drott.
Trofast i liv og død,
tapper i krig og nød,
alltid vårt Norge lød
Gud og sin drott.

N. Fogtman
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Telefon: 38 26 00 54 - Sommerkroveien 16 - 4515 Mandal 

hennig-olsen.no • facebook.com/hennigolsen

Gratulerer 
med dagen!

Hilsen alle oss i Hennig-Olsen Is
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hennig-olsen.no • facebook.com/hennigolsen

Gratulerer 
med dagen!

Hilsen alle oss i Hennig-Olsen Is



KJERNEBORING, BETONGSAGING OG ASBESTSANERING
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HIPP, HIPP, HURRA!!!
Et trefoldig hurra for nasjonen vår!
Vi markerer i dag en nasjon som i disse tider på alle måter 
har blitt satt på pause. Mye har blitt forandret i hverdagene 
våre med hjemmeskole, hjemmekontor samt barn og unge 
som får en markering av 17. mai som man ikke har opplevd 
siden krigsårene 1940-45, en annerledes men i en slik tid så 
ytterst viktig å markere og å stå sammen i solidaritet på denne 
dugnaden.

Markeringen av en slik dag som 17. mai har vært et av de 
viktigste nasjonsbyggende elementene i Norge i lange tider, og 
å markere denne dagen er for mange årets høydepunkt. Selv 
om dagen i 2020 vil mangle mange elementer som gjør dagen 
unik og så spesiell er det viktig at vi som by markerer og feirer 
dagen og landet vårt.

I år er det Mandals Turnforening som er ansvarlig for 17. 
mai-arrangementet i Mandal by, noe vi i klubben er stolte av 
å kunne få lov til å gjennomføre. For foreningen innebærer 
dette mange dugnadstimer og mennesker som er i sving i en 
lang periode for at vi alle sammen skal få en markering av 
denne fantastiske dagen på en så god måte som overhode 
mulig. Frivilligheten i Mandal (og i Norge) har i årrekker vært 
den viktigste bidragsyteren til at vi i foreninger og lag kan tilby 
de mange aktivitetene vi har hver dag for våre barn og unge. 
Uten denne innsatsen vil ikke vi kunne bestå slik man kjenner 
i dag. Så en STOR TAKK til dere som hver dag bidrar med 
dugnadstimer i våre foreninger! 

Turnforeningens to store haller er hver dag fylt med mange 
hundre barn og unge som forventningsfullt stiller opp og blir 
instruert av en av våre mer enn 90 trenere og instruktører, min 
spesielle hilsning i år går til disse barna og instruktørene som 
i vår har møtt slukte lys og stengte haller, at man likevel greier 
å inspirere våre barn og unge til fritidsaktiviteter skal disse 
trenerne og instruktørene ha all ære for! 

Oppgaven med å inspirere barn og spesielt de unge voksne 
fra konfirmasjonsalderen og oppover er en av idrettens største 
utfordringer.  Oppgaven med  å lede 17. mai markeringen i 
2020 og 2021 gir Mandals Turnforening gode muligheter til å 
skape aktiviteter som bidrar til nettopp dette. Dette vil også 
gjøre oss i stand til å inspirere utøvere utover vårt nærområde 
til å komme å trene og dele av sin kunnskap og entusiasme for 
turnsporten med våre gymnaster

17. mai er og blir barnas dag, hjelp oss alle med å lage denne 
markeringen i byen, i hager, på sjøen og i hjemmene våre som 
gjør at barna vil minnes denne dagen i 2020 som spesiell men 
samtidig flott og verdig. 17. mai 2020 er kanskje den dagen 
hvor vi skal være ekstra rause med iskrem, brus, kaker og 
pølser.

       Trefoldig HURRA for alle dere der ute 
                    og gratulere med dagen!
 

                        Med vennlig hilsen
                              Jørn Veiset, 
                                            leder Mandals Turnforening
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TELEFON 904 12 242

Saltverket 14, 4515 Mandal - Telefon 38 27 90 80
post@damman.no

Telefon: 38 26 19 00 - post@trioas.net
Inngang fra parkeringsgården

Din lokale verktøyleverandør!

Langgata 15B - Tlf. 38 26 00 10
Epost: post@verktoy-maskin.no

www.verktoy-maskin.no
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Norge i rødt, hvitt og blått
Hvor hen du går i li og fjell, 
en vinterdag, en sommerkveld 
med fjord og fossevell, 
fra eng og mo med furutrær 
fra havets bryn med fiskevær 
og til de hvite skjær, 
møter du landet i trefarget drakt, 
svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt. 
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, 
rammer stripen med blåklokker inn 
mot den rødmalte stuen ved veien, 
det er flagget som vaier i vind. 
Ja, så hvit som det hvite er sneen, 
og det røde har kveldssolen fått, 
og det blå ga sin farge til breen, 
det er Norge i rødt, hvitt og blått. 

En vårdag i en solskinnsstund 
på benken i Studenterlund 
der sitter han og hun, 
to unge, nyutsprungne russ, 
to ganske nylig tente bluss, 
i 20 grader pluss. 
Hun er som en gryende forsommerdag 
som farges av gjenskinnet av det norske flagg. 
Ja, så hvit som det hvite er kjolen, 
og så rødt 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 seierens baunebrann, 
utover Norges land. 
Mot himmelen stiger flagg ved flagg 
Som tusen gledes bål i dag, 
For alle vunne slag. 
Det knitrer som før over hytte 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 på ny 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!

Finn Bø, Bias Bernhoft og Arild Feldborg

Postboks 81, 4501 Mandal - Saltverket 10, 4515 Mandal 
Tel. +47 38 27 88 20 - Fax +47 38 27 88 21 

www.merlett.no
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PROGRAM 2020 
VÅRE	DIGITALE	MØTEPLASSER		

PÅ	17.	mai	2020	

Mandals	Turnforening	-	Facebook 	

	 	 			 	

https://www.facebook.com/mandalsturnforening/	

Lindesnes	Kommune	-	Facebook 	

	

Lindesnes	Avis	-	Facebook 	

										 	

https://www.facebook.com/Lindesnesavis/	

	

Mandals	Turnforening		
YouTube	kanal	–	17.	mai	

	

	

INSTAGRAM	–	følg	17mai_i_Mandalby	

	

Legg	inn	DIN	17.	mai:	

	

https://www.youtube.com/channel/
UCYmZRYtiRtmqy9AppaJ9d6w

https://www.facebook.com/lindesneskommune

#17maiimandalby
#17mai2020mandal
#17maimandalbåtkortesje
#mandalselvabåtkortesje
#17mai2020covid-19
#annerledels17mai2020
#altblirbramandal
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Programmet for Mandal by og omegn vil 
naturlig bli påvirket av den situasjon vi er 
i med hensyn til Covid-19 viruset og de 
retningslinjer som er lagt opp av sentrale 
myndigheter.

Vi i 17. mai komiteen har vært opptatt av 
at vi likevel skal ha god, verdige og synlige 
markeringer av vår nasjons viktigste dag!
Det meste vil skje på digitale møteplasser 
både taler som blir lagt ut på tidspunktene 
samt live streaming av viktige markeringer  
og hendelser på YouTube kanalen og  
Facebook sidene til Mandals Turnforening, 
følg med!

INFORMASJON 
– generelt om bevegelse i by sentrum 
under 17. mai markeringene

I 2020 er 17. mai en spesiell markering som 
vi ikke har sett i Norge siden 1944 og vi 
oppfordrer og henstiller alle til å følge de 
regler, lover, forskrifter og retningslinjer som 
gjelder for kontakt og større samlinger av 
mennesker. 

17. mai er ikke noe unntak for reglene som 
gjelder, men kanskje enda viktigere å følge 
de – vis hensyn til alle de som står på for at 
alle skal få en verdig og god markering.
Der hvor det er kransnedleggelser og 
markeringer henstiller vi til å ikke møte 
fysisk opp, men delta gjennom de digitale 
markeringene som gjøres tilgjengelig.
Under Mandal Musikkforeningens marsjering 
kl 16.00 i «Borgertog» ruten ber vi om at man 
tar ekstra hensyn og holder god avstand til 
traseen.

Vis hensyn og ta vare på hverandre, vi i 
Mandals Turnforening vil ønske dere en god 
og meningsfylt 17. mai markering 
- Alt vil bli bra!

Vennlig hilsen 
Jørn Veiset
Leder, 17. mai komiteen 2020

PROGRAM 2020 
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17. MAI PROGRAM 2020

Lokale arrangementer avlyses i sin helhet
Markeringer og kransnedleggelser vil skje 
– følge med på din lokale velforening for 
oppdatert informasjon:
HARKMARK, SKJERNØY, HoLUM, TREGDE

17. MAI PROGRAM 2020 i Mandal by
Aktiviteter og arrangementer på 17. mai i Mandal by vil 
få en markering som er annerledes enn man er vant til
Togene; både Barnetoget og Borgertoget vil ikke bli 
arrangert i 2020

Alle taler vil bli lagt ut på de tidspunktene for 
kransnedleggelse. Det blir flaggheising og mini flaggborg 
på alle lokasjoner på 17. mai. Talene blir på tidspunktet 
lagt ut på våre sosiale kanaler.
Det oppfordres til å følge regler og forskrifter av sentrale 
myndigheter ved fremmøte ved kransenedleggelsene og 
markeringene.
• 07.00 Salutt ved Reidar Eeg. 
• Revelje 
• Andorsengården med flaggmarkering og flaggheising 
v/ speiderne 

Velkommen fra 17. mai komiteen legges ut på  
Facebook – YouTube - Instagram

08.00 Markering på Uranienborg. 
Flaggheising og Markering av minnesmerket  
Lars o. Rølland, Tale blir lagt ut på  
Facebook – YouTube - Instagram

• 08.30 Bekransning av minnesmerket på Ljosheim  
v/ Halse Ungdomslag. Minnetalen blir lagt ut på 
Facebook – YouTube - Instagram 

• 08.45 Bekransning regionalt krigsseiler monument. 
Minnetale v/ Kaptein Nils Bernt Rinde, sjef HV Lindesnes 
legges ut på våre sosiale kanaler

• 09.15 Hilsen fra ordfører med musikk fra Spangereid 
Skolekorps legges ut på Facebook – YouTube - 
Instagram

BARNETOGET avlyses i sin helhet

• 10.00 BÅTKORTESJE i Mandal skjærgården
FØLG MED på våre digitale flater og Lindesnes Avis for 
detaljert informasjon om trase og detaljert plan
Mandals Sangforening står oppstilt på Ballastkaia og 
synger kortesjen inn i elva (værforbehold)

• 11.00 Musikkforeningene og korpsene skaper  
17. mai stemning i og rundt elva

Mandal Musikkforening og Blomdalen Jentekorps samt 
Mandal Guttekorps vil spille på forskjellige lokasjoner 
rundt elva og Urianborg

Familiegudstjeneste i Mandal kirke avlyses følg med på 
Den Norske Kirkes sosiale medier for oppdatering om 
gudstjenester på dagen
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17. MAI PROGRAM 2020

kl. 11.45 Markering  Mandal kirke
Bekransning ved De engelske krigsgravene 
flaggmarkering av speiderne ved kransnedleggelsen
Minnetalen blir lagt ut på Facebook – YouTube - 
Instagram

Bekransning av Eidsvollmann Erich Haagensen
Jaabæks grav flaggmarkering av speiderne ved
kransnedleggelsen v/Ingvild Wetrhus Thorsvik.
Minnetalen blir lagt ut på Facebook – YouTube - 
Instagram

• 13.00 Mandal by synger «Ja vi elsker»  
sammen med resten av nasjonen
Mandal Guttekorps spiller ved orelunden
Mandal Musikkforening spiller ved  
De Gamles Hjem på Vestnes
Blomdalen Jentekorps spiller ved  
Aldershjemmet i Ulvegjelet

MANDAL BY – ALLE arrangementer  
(Lysthuset, Giert Karis Plass og skoler) avlyses i 
sin normale form

• 13.30 Bekransning av minnestøtten ved Turnhallen  
v/ Mandals Turnforening. Flaggmarkering av 
foreningens turnere og talen legges ut på  
Facebook – YouTube - Instagram

• 14.00 Russetale v/ Marte Simonsen. Legges ut på 
Facebook – YouTube - Instagram

BORGERTOGET avlyses i sin tradisjonelle form

• 16.00 Mandal Musikkforening går den normale 
Borgertog ruten – vis hensyn og følg de regler og 
retningslinjer som gjelder!
Salutt på Stangheia kl 16.05 v/ Reidar Eeg

• 16.45 Tale for dagen v/ Håkon Hunt legges ut på 
Facebook – YouTube - Instagram

• 17.00 Tale til Kongen v/ Pål Pedersen legges ut på 
Facebook – YouTube - Instagram

HUSK VÅRE SOSIALE KANALER FOR DAGEN

• www.facebook.com/mandalsturnforening/

• Mandals Turnforening YouTube kanal – 17. mai
https://www.youtube.com/channel/UCYmZRYtiRtmqy9AppaJ9d6w

• INSTAGRAM – følg 17mai_i_Mandalby
Legg inn DIN 17. mai, 
#17maiimandalby, #17mai2020mandal
#17maimandalbåtkortesje
#mandalselvabåtkortesje
#17mai2020covid-19
#annerledels17mai2020
#altblirbramandal

VÅRE	DIGITALE	MØTEPLASSER		
PÅ	17.	mai	2020	

Mandals	Turnforening	-	Facebook 	

	 	 			 	

https://www.facebook.com/mandalsturnforening/	

Lindesnes	Kommune	-	Facebook 	

	

Lindesnes	Avis	-	Facebook 	

										 	

https://www.facebook.com/Lindesnesavis/	

	

Mandals	Turnforening		
YouTube	kanal	–	17.	mai	

	

	

INSTAGRAM	–	følg	17mai_i_Mandalby	

	

Legg	inn	DIN	17.	mai:	

	

VÅRE	DIGITALE	MØTEPLASSER		
PÅ	17.	mai	2020	

Mandals	Turnforening	-	Facebook 	

	 	 			 	

https://www.facebook.com/mandalsturnforening/	

Lindesnes	Kommune	-	Facebook 	

	

Lindesnes	Avis	-	Facebook 	

										 	

https://www.facebook.com/Lindesnesavis/	

	

Mandals	Turnforening		
YouTube	kanal	–	17.	mai	

	

	

INSTAGRAM	–	følg	17mai_i_Mandalby	

	

Legg	inn	DIN	17.	mai:	

	

VÅRE	DIGITALE	MØTEPLASSER		
PÅ	17.	mai	2020	

Mandals	Turnforening	-	Facebook 	

	 	 			 	

https://www.facebook.com/mandalsturnforening/	

Lindesnes	Kommune	-	Facebook 	

	

Lindesnes	Avis	-	Facebook 	

										 	

https://www.facebook.com/Lindesnesavis/	

	

Mandals	Turnforening		
YouTube	kanal	–	17.	mai	

	

	

INSTAGRAM	–	følg	17mai_i_Mandalby	

	

Legg	inn	DIN	17.	mai:	
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SMÅ BILUTGIFTER GÅR 
ALDRI AV MOTEN:

Hva med en flott elbil av 
god kvalitet og nesten 

gratis i drift?
Besøk www.sorimport.no for  

Norges største utvalg av nyere,  
brukte elektriske elbiler.

Velkommen inn i 
fremtiden

Sørimport AS på Skinsnes  
i Mandal. Telefon: 382 64922

We equip 
ocean pioneers
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Saltverket 28, 4515 Mandal
Tlf. 382 78 430  www.mandal-bilpartner.no 

                                                                       

 

 

Vi slår oss sammen til 
 

 

 

 

Saltverket 28 

Tlf 38 27 84 30/ 38 27 89 20 

                                                     

 

 

 

 

 

 

I løpet av våren og forsommeren slår vi sammen våre 
selskaper og ønsker alle velkommen til Saltverket 28 

der Bilsenteret holder til i dag. 

 

Vi ønsker alle nye og gamle kunder hjertelig 
velkommen  

Torvet - midt i Mandal sentrum
 Telefon 38 26 18 46

Arthur Berge AS

MNMF Helge Pedersen - Dipl. Massasjeterapeut
Store Elvegt. 70, Mandal - Mob. 90 56 00 50 

Timeavtale

MUSKEL- OG LEDDPLAGER
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e-post: post@ajour-as.no
hjemmeside: www.ajour-as.no 

Telefon: 38 26 09 00
Sommerkroveien 4, 4515 Mandal

Vi hjelper deg med 
ditt regnskap!

Vi tilbyr: Trafikalt grunnkurs
Teorikurs, Gratis ledsagerkurs

Klassene: AM146, A2, A, B, B96 og BE
Vi har automatbil

Tidligere og nye elever

GRATULERES MED 
DAGEN!

www.teamtrafikkskolemandal.no

 følg oss på Facebook
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FySioTErApi 
KiroprAKTiKK 

MAnuEllTErApi  
AKupunKTur 

SÅlETilpASSinG 
AKTiV A 

TrEninG i AppArATEr  
oG SlynGEr 

TrEninG i GruppEr 
TryKKBølGEBEhAnDlinG 

ulTrAlyDunDErSøKElSEr

Telefon: 38 27 11 40
Adresse: Sandskargt 6, 4515 Mandal

E-post: firmapost@klinikken.no
online booking: www.klinikken.no

Skinsnes - 4515 Mandal

DIN EL-ENTREPRENØR I DISTRIKTET!
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www.nosted.com

Hjertelig takk

til alle 
annonsører 
for støtten
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SJØENTREPRENØR SØYLAND AS

TELEFONVAKT
92 44 51 56

Vi utfører alt av bygg og anleggs- 
arbeid på land og i skjærgården!

• Graving • Sprengning • Transport 
til lands og til vanns

   Kontakt oss allerede i dag

www.ttas.no
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BLIKKENSLAGERARBEID 
VENTILASJON

ISOLERING •  VARMEPUMPE • LIFTUTLEIE

Saltverket 20, 4514 Mandal
Tlf.: 38 26 38 89 • E-post: paul@pjl.no

Advokat Wenche Wiblemo
Advokat Lene Hillesund

Telefon sentralbord: 
38 26 33 33MandalsAdvokatene

Adolph Tidemands gate 6, Mandal
Tlf. 38 26 54 40

Mandal

Du treffer oss i Marnarveien 20, 2. etg. 4517 Mandal
Tlf.: +47 40 00 11 77, post@manpark.no

Trafikksikkerhet - Fremkommelighet - Trafikkmiljø
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EXTrA øvrebyen 
7-23 (8-23)

EXTrA Malmø 
7-23 (8-23)

EXTrA Mandal 
8-22 (8-20)
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Specsavers Mandal
Bryggegt. 22, Tlf. 38 25 75 60
Bestill time på specsavers.no

Sommerkroveien 6A, 4515 Mandal 
Telefon +47 91 65 84 84.

Totalleverandør av elektro- og rørarbeider

premier til alle anledninger - åpent etter avtale når det passer for deg
Langgata 12, 4515 Mandal - 90 13 28 38

Kontakt: kalle@maraton.no
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Veggeland Lydutleie
Mob. 90132848

Epost: lydutleie@veggeland.no

Lager: Doneheia, 4516 Mandal
 

www.veggeland.no

Utleie av store og små lydanlegg, 
scenelys, lyseffekter og 

diverse tilbehør. 
Vi hjelper deg gjerne med: 

Bryllup 

Konserter

 Jubileumsfest

Bursdagsparty

Russefestene

Idrettsarrangement

 17. mai og andre høytider

Kurs og konferanser 

Velfester

AV utstyr (projector, lerret etc)

Partytelt (8x5m), bord og benker

Ta kontakt for en hyggelig 
samtale rundt ditt arrangement,
 og et uforpliktende pristilbud. 

Telefon 38 27 15 60

Adr.: Mandal Castings AS, Støperiveien 13, 4517 Mandal 
Tlf.: 38 27 84 84, Fax: 38 27 84 85 
E-post: post@mandalcastings.no
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Veggeland Lydutleie
Mob. 90132848

Epost: lydutleie@veggeland.no

Lager: Doneheia, 4516 Mandal
 

www.veggeland.no

Utleie av store og små lydanlegg, 
scenelys, lyseffekter og 

diverse tilbehør. 
Vi hjelper deg gjerne med: 

Bryllup 

Konserter

 Jubileumsfest

Bursdagsparty

Russefestene

Idrettsarrangement

 17. mai og andre høytider

Kurs og konferanser 

Velfester

AV utstyr (projector, lerret etc)

Partytelt (8x5m), bord og benker

Ta kontakt for en hyggelig 
samtale rundt ditt arrangement,
 og et uforpliktende pristilbud. 
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Hjertelig takk til 
alle annonsører 

for støtten.

Marnaveien 13, 4517 Mandal
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Bestill din 
Vest-Agder bunad 

hos oss!

Husfliden Mandal, telefon 38 27 29 00
Husfliden Kristiansand, telefon 38 07 06 95

www.norskflid.no 

Trenger bunaden 
din justering?
Våre fagfolk 
hjelper deg gjerne!
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Store Elvegate 40
Telefon 38 26 78 80
Fax 38 26 78 81
post@exbo.no

Båtkortesje 17. mai 2020
For å underbygge felleskapet, 17.mai. og å gi 
Mandalittene muligheten til å gratulere hverandre med 
dagen, på dagen, har Mandals Turnforening sammen 
med Mandal motorbåtforening og trebåtforeningen tatt 
initiativ til nå nytt i 17.mai sammenheng i Mandal.  
En båtkortesje et godt korona-alternativ og en verdig 
feiring. Om været er med oss kan dette bli et høydepunkt 
for mange denne dagen.

Kl.10.00 – starter Kortesjen på Mannefjorden. Mandal 
motorbåtforening og trebåtforeningen anfører med 
ledebåter merket med Norsk flagg. Traseen blir: 
Mannefjorden – Kleven - Nordfjorden – Kleven – 
Adolphtidemandsbru ca.kl.12.00 – snu på oversiden av 
pælene – tilbake ut på Mannefjorden og herfra hver til 
sitt.

Marsjfart 4 knop. For info underveis - Kanal 10 VHF. 
Politi, Brann, Redningsskøyta og Rødekors er til stede  
og ivaretar sikkerheten.  
Konseptet for deltagere: «Fra egen brygge til egen 
brygge» – vi går ikke i land andre steder, dette er svært 
viktig! Mandal Musikkforening spiller på brua når båtene 
kommer inn elva ca. fra kl.12.00. Når vi seiler opp elva 
skal vi gjøre det på en lang rekke. Når vi kommer ut av 
elva igjen er det hver til sitt.
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Store Elvegate 57
4517 Mandal
Telefon 38 26 12 76
www.kjobmandsgaarden.no

En mengde muligheter.....

a
d
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n
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MODENA – NORGES STØRSTE FLIS- OG SKIFERKJEDE 

FLISER TIL HVERT ET HJEMFLISER TIL HVERT ET HJEMFLISER TIL HVERT ET HJEMFLISER TIL HVERT ET HJEM
Verdens

vakreste fl iser
fra Norges 

største
fl iskjede

Indre velvære

Ytre skjønnhet

a
d
sig

n
.n
o

www.modena.no

Modena 
VÅGSBYGD
Lumbervn. 29A, 
4621 Kristiansand
T: 38 00 30 00
Man-fre 8-17
Tor 8-19 - Lør 9-14

Modena
SØRLANDSPARKEN
Barstølvn. 50, 
4636 Kristiansand
T: 38 00 30 31
Man-fre 8-18, 
Tor 8-20 - Lør 10-15

Modena
GRIMSTAD
Bergemovn. 21, 
4886 Grimstad
T: 38 00 30 37
Man-fre 8-17
Tor 8-19 - Lør 9-14

Modena
MANDAL
Langgt. 15, Malmøy, 
4515 Mandal
T: 38 27 10 70
Man-fre 9-16.30 
Tor 9-18 - Lør 9-14

Modena
SØGNE
Linnegrøvan, 
4683 Søgne
T: 38 70 17 25
Man-fre 6.30-16, 
Tor 6.30-18 - Lør 9-13

En mengde muligheter.....

a
d
sig

n
.n
o

MODENA – NORGES STØRSTE FLIS- OG SKIFERKJEDE 

FLISER TIL HVERT ET HJEMFLISER TIL HVERT ET HJEMFLISER TIL HVERT ET HJEMFLISER TIL HVERT ET HJEM
Verdens

vakreste fl iser
fra Norges 

største
fl iskjede

Indre velvære

Ytre skjønnhet

a
d
sig

n
.n
o

www.modena.no

Modena 
VÅGSBYGD
Lumbervn. 29A, 
4621 Kristiansand
T: 38 00 30 00
Man-fre 8-17
Tor 8-19 - Lør 9-14

Modena
SØRLANDSPARKEN
Barstølvn. 50, 
4636 Kristiansand
T: 38 00 30 31
Man-fre 8-18, 
Tor 8-20 - Lør 10-15

Modena
GRIMSTAD
Bergemovn. 21, 
4886 Grimstad
T: 38 00 30 37
Man-fre 8-17
Tor 8-19 - Lør 9-14

Modena
MANDAL
Langgt. 15, Malmøy, 
4515 Mandal
T: 38 27 10 70
Man-fre 9-16.30 
Tor 9-18 - Lør 9-14

Modena
SØGNE
Linnegrøvan, 
4683 Søgne
T: 38 70 17 25
Man-fre 6.30-16, 
Tor 6.30-18 - Lør 9-13

Sommerkroveien 32, 
4515 Mandal
T: 38 27 10 70

#17maiimandalby, #17mai2020mandal
#17maimandalbåtkortesje
#mandalselvabåtkortesje
#17mai2020covid-19
#annerledels17mai2020
#altblirbramandal

VÅRE	DIGITALE	MØTEPLASSER		
PÅ	17.	mai	2020	

Mandals	Turnforening	-	Facebook 	

	 	 			 	

https://www.facebook.com/mandalsturnforening/	

Lindesnes	Kommune	-	Facebook 	

	

Lindesnes	Avis	-	Facebook 	

										 	

https://www.facebook.com/Lindesnesavis/	

	

Mandals	Turnforening		
YouTube	kanal	–	17.	mai	

	

	

INSTAGRAM	–	følg	17mai_i_Mandalby	

	

Legg	inn	DIN	17.	mai:	

	

VÅRE	DIGITALE	MØTEPLASSER		
PÅ	17.	mai	2020	

Mandals	Turnforening	-	Facebook 	

	 	 			 	

https://www.facebook.com/mandalsturnforening/	

Lindesnes	Kommune	-	Facebook 	

	

Lindesnes	Avis	-	Facebook 	

										 	

https://www.facebook.com/Lindesnesavis/	

	

Mandals	Turnforening		
YouTube	kanal	–	17.	mai	

	

	

INSTAGRAM	–	følg	17mai_i_Mandalby	

	

Legg	inn	DIN	17.	mai:	

	

VÅRE	DIGITALE	MØTEPLASSER		
PÅ	17.	mai	2020	

Mandals	Turnforening	-	Facebook 	

	 	 			 	

https://www.facebook.com/mandalsturnforening/	

Lindesnes	Kommune	-	Facebook 	

	

Lindesnes	Avis	-	Facebook 	

										 	

https://www.facebook.com/Lindesnesavis/	

	

Mandals	Turnforening		
YouTube	kanal	–	17.	mai	

	

	

INSTAGRAM	–	følg	17mai_i_Mandalby	

	

Legg	inn	DIN	17.	mai:	
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Spør oss 

om pris på  

ditt prosjekt!

www.tredal.no

 
 
 
 
 
 

 
 

www.sydadvokater.no 

Mandal Taxi
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Tlf.: 40 23 80 98 | E-post: post@digidesign.no | www.digidesign.no

Spør oss 

om pris på  

ditt prosjekt!

Vi leverer:
• Grafisk design 

• Layout/typografi 

• Magasiner

• Brosjyrer

• Kataloger

• Bøker

• Aviser

• Kalendere

• Prislister

• Plakater

• Annonser

• CD-cover

• Profilmanualer

• Logoer

• kontormateriell

• Rollup

• Profilartikler mm

Vi har produserert 17. mai

PROGRAMMET
Digidesign as er en totalleverandør  
innen grafisk med hovedfokus på kreative  
tjenester innen grafisk design og trykksaker.
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DRØM NÅ -
BESØK OSS 
SENERE!

www.sorlandsbadet.no

Gratulerer
med dagen!

38 39



HOLUM
Åpningstider: mandag - fredag 8-21, lørdag 9-20

Mandal rens & Vaskeri AS 
Mob: 957 97 106

Vi ønsker alle  
en riktig hyggelig  

17. mai.

Selge bolig? Ta kontakt med  
DNB Eiendom Mandal på 
telefon 90 71 98 07 eller  

kom innom oss i  
Store Elvegate 47a.

Sommerkroveien 6b - 4515 Mandal
Tlf: 38 27 12 40

eivind.syvertsen@egeland.no
www.egeland.no 
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Gratulerer 
med dagen!

Hilsen alle hos 
gullsmeden i gågata.

LEKTERTRANSPORT
 LEKTERTRANSPORT Transport og oppdrag i skjærgården

Telefon 911 44 351  Alt innen transport i skjærgården
Telefon 911 44 351

T. SEYFFARTH
T. SEYFFARTH

 LEKTERTRANSPORT
 Alt innen transport i skjærgården

Telefon 911 44 351

T. SEYFFARTH
 Alt innen transport i skjærgården
Telefon 911 44 351

T. SEYFFARTH
Lektertransport

Alt innen TRANSPORT

Mikkelsmyrveien - 4515 Mandal - Tlf. 38 27 90 00 - Fax 38 27 90 01

Alt innen TRANSPORT

Mikkelsmyrveien - 4515 Mandal - Tlf. 38 27 90 00 - Fax 38 27 90 01
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Tlf.: 38 26 11 00 - mbtas@mandalbilteknikk.no
Sommerkroveien 12, 4515 Mandal

Mones, 4513 Mandal 
Telefon 38 26 49 00
Telefax 38 26 20 62
Mobil 90 51 95 57

Telefon 91618218/98204231
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STIG SEGLEM 
Sales Manager

Office: +47 38 27 24 00
Mobile : +47 90 06 78 07
seglem@mandals.com  

www.mandals.com
Tel: +47 38 27 24 00 • Fax: +47 38 27 24 01
Nordre Banegate 26, NO-4515 Mandal, Norway  

LAY FLAT HOSES FOR FIRE / AGRICULTURE / INDUSTRY / POTABLE WATER / PIPE REHABILITATION

www.mandals.com

42



Mer av det som gjør deg glad
Åpningstider: 10–20 (18)  |  www.alti.no/mandal

HIPP HURRA!
17. mai er ikke avlyst

Alti Mandal
ønsker deg en riktig 
fin 17. mai-feiring!

HIPP HURRA!
(i år feirer vi bare litt annerledes)

Takk for 
at du handler 

lokalt!



Helsekost, miljøvennlige produkter, lokale 
produsenter, naturlig skjønnhet og økologiske/

allergivennlige matvarer i Mandal.
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Vi har tatt bildene til

PROGRAMMET
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[Fang	leserens	oppmerksomhet	med	et	bra	sitat	fra	dokumentet,	eller	bruk	denne	plassen	til	å	
fremheve	et	viktig	punkt.	Du	plasserer	denne	tekstboksen	hvor	som	helst	på	siden	ved	å	dra	den.]	

	

	

		

Vi i G-sport Mandal har etter 31 år i som «G-sportere» nå valgt å 
tiltre verdens største sportskjede Intersport.  Intersport 
international er en skikkelig tungvekter i sportsmarkedet på 
verdensbasis som vil gi oss de beste forutsetningene for å lykkes 
videre med butikken vår. Det vil komme flere større nyheter i 
form av produktutvalg og nytt konsept på nett. Dette er først og 
fremst en viktig strategisk endring. Intersport-navnet gir en 
større mulighet til  lokale tilpasninger og andre leverandører. 
Dette gir oss en større frihet enn under G-sport navnet. Ved å kle 
på oss Intersport-drakta er vi ikke bare kledd for å løpe fortere, vi 
kommer også til å løpe bedre og med et sterkere løpsopplegg! Vi gledes 
oss stort over endringen som kommer! Mvh Vidar og Espen Michaelsen 
G-sport Mandal, fremtidige Intersportere!  

	

	

	

	

	

	

	

[Fang	leserens	oppmerksomhet	med	et	bra	sitat	fra	dokumentet,	eller	bruk	denne	plassen	til	å	
fremheve	et	viktig	punkt.	Du	plasserer	denne	tekstboksen	hvor	som	helst	på	siden	ved	å	dra	den.]	

	

	

		

Vi i G-sport Mandal har etter 31 år i som «G-sportere» nå valgt å 
tiltre verdens største sportskjede Intersport.  Intersport 
international er en skikkelig tungvekter i sportsmarkedet på 
verdensbasis som vil gi oss de beste forutsetningene for å lykkes 
videre med butikken vår. Det vil komme flere større nyheter i 
form av produktutvalg og nytt konsept på nett. Dette er først og 
fremst en viktig strategisk endring. Intersport-navnet gir en 
større mulighet til  lokale tilpasninger og andre leverandører. 
Dette gir oss en større frihet enn under G-sport navnet. Ved å kle 
på oss Intersport-drakta er vi ikke bare kledd for å løpe fortere, vi 
kommer også til å løpe bedre og med et sterkere løpsopplegg! Vi gledes 
oss stort over endringen som kommer! Mvh Vidar og Espen Michaelsen 
G-sport Mandal, fremtidige Intersportere!  

Vi i G-sport Mandal har etter 
31 år i som «G-sportere» 
nå valgt å tiltre verdens 

største sportskjede 
Intersport.  

Intersport international er en skikkelig 
tungvekter i sportsmarkedet på 

verdensbasis som vil gi oss de beste 
forutsetningene for å lykkes videre 

med butikken vår. 

Det vil komme flere større nyheter i 
form av produktutvalg og nytt konsept 

på nett. Dette er først og fremst en 
viktig strategisk endring. 

Intersport-navnet gir en større 
mulighet til lokale tilpasninger og 
andre leverandører. Dette gir oss 
en større frihet enn under G-sport 
navnet. Ved å kle på oss Intersport-

drakta er vi ikke bare kledd for å løpe 
fortere, vi kommer også til å løpe 

bedre og med et sterkere løpsopplegg! 

Vi gledes oss stort over 
endringen som kommer! 

Mvh Vidar og Espen Michaelsen 
G-sport Mandal, fremtidige 

Intersportere! 
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17.mai-lotteri 2020
I forbindelse med årets 17. mai lotteri vil 
lotterikomiteen, på vegne av Mandals Turnforening, 
få takke alle som har støttet oss gjennom å 
kjøpe lodd. Dette loddsalget er en av de viktigste 
inntektskilde for foreningen, og er med på å gjøre 
oss i stand til å utvikle en bærekraftig forening for 
våre barn og unge gymnaster også i fremtiden.
En spesiell takk til  alle våre sponsorer som har 
vært med og bidratt til lotteriet. Dette er: G-Sport 
Mandal, Power Mandal, Klinikken, Hennig-Olsen IS, 
Klinikken Velværesenteret og Kitch’n.

Tusen takk, og gratulerer med dagen!

Gevinstene er levert av:

1. -2. og 3. premie:
 Testvinneren i ny drakt! Med rekkevidde på 12,5 mil 

ønsker du at sykkeldagen kunne vare lenger :-) 
Shimano STePS motor gir deg en lydløs og effektiv 
motor. Motoren er den mestselgende på markedet. 

Sterk akselerasjon gjør motbakkene til en artig 
opplevelse. Batteriet på 418wh gir deg lang 
rekkevidde og er blandt de letteste i klassen. 

Sykkelen leveres i dame og herre modell. 
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Vi gratulerer 
alle med dagen!
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