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Kjære alle Beiarværinger. 

Litt informasjon om koronasituasjonen i Beiarn. Vi har fremdeles ingen kjente tilfeller i 

Beiarn.  

 

Fra regjeringens side lettes det nå på restriksjonene. Vi får mere besøk til 

kommunen, vi reiser mer ut av bygda og barnehage og skole åpner. Det betyr ikke at 

faren for å få et koronautbrudd er over, så nå er det viktig at vi opprettholder de 

reglene vi er blitt vant med: Vaske hender, holde avstand og holde oss hjemme 

om vi er syke.  

 

Vi er godt rustet til å ta vare på de som blir syke, men vi er en liten kommune, så vi vil 

bli sårbare om mange blir syke samtidig. 

Dette blir en annerledes 17.mai-feiring. Ikke likt noe vi har hatt før, jeg håper likevel 

dere alle får en fin dag.  

 

Savner du biblioteket? 

Biblioteket er fremdeles stengt, men nå har vi åpnet for bestilling av bøker, for 

utlevering i servicetorget. Se beiarnbib.no for oversikt over hvilke bøker vi har, og 

send en bestilling på epost laila.gabrielsen@beiarn.kommune.no eller på tlf 47 70 66 

83. Følg biblioteket på Facebook for fortløpende oppdateringer om nye bøker, eller 

se www.beiarn.kommune.no. 

 
Besøk på Beiarn sykehjem 
Pårørende har anledning til å avtale besøk en gang i uken, inntil en time. Beiarn 
sykehjem har også nettbrett slik at pasienter kan ha videokontakt med sine 
pårørende. 
 
Ønsker man noe å drikke og spise, må man ta dette med seg selv. Engangsservise 
må benyttes. Vi har ikke toalett tilgjengelig for besøkende.  
Telefonnummer for å avtale tidspunkt for besøk: 94869807 eller 94863073.  
Ved utbrudd av Korona stenges sykehjemmet for besøkende. 
 

Bygdekinoen starter med to filmer for store og små mandag 25. mai.  

Barne- og ungdomsklubben åpnes også denne uken.  

Skolene og barnehagene er i aktivitet hver dag.  

 

Husk å holde god avstand! 

 



 

 

17. Maiprogram 2020 

Velkommen til en annerledes nasjonaldag. På grunn av 

situasjonen med Covid-19 og smittevernhensynet, må man 

tenke alternativt rundt årets 17. Maifeiring. Komitéen ønsket 

seg et flaggtog uansett og resultatet blir en bilkortesje som alle 

kan ta del i. Brannbil, traktor og melkebil eller familiebilen er lov. Noen vil derfor pynte 

bilen og flagge i et kjørende tog, mens korpset går og går.  

 

Kl. 08.00 Flaggheising med Hornmusikkforeningen Tempo ved kommunehuset

  

Fra 09.15 Hornmusikkforeningen Tempo spiller på følgende steder i rekkefølge: 

Trones/Tollå, Storjord boligfelt og Holmen boligfelt.  

 

Kl. 11.00 Bilkortesje Moldjord skole - Trones skole – Moldjord skole.  

Oppmøte og start kl. 10.30 på Moldjord. Følg lederbil!  

 

Kl. 11.15 Beiarn Mannskor og Hornmusikkforeningen Tempo spiller ved Beiarn 

sykehjem  

Hornmusikkforeningen Tempo spiller i Holmentunet 

 

Ca 12.45  Bilkortesjen ankommer Moldjord skole. Hornmusikkforeningen Tempo 

møter biltoget.  

 

Kl. 13.00 Nasjonalsangen. Allsang sammen med hele Norge 

 Tale ved Ordfører 

 Tale ved elever fra Moldjord skole: Anna Karoline, Thea, Nathalie og 

Jenny.  

Avslutning: «Norge i rødt, hvitt og blått» med Hornmusikkforeningen 

Tempo.  

 

Kl. 13.30 Kransnedleggelse ved Bautaen. Hornmusikkforeningen Tempo og      

Beiarn Mannskor deltar. 

 

 

Nasjonalsangen og talene vil bli streamet og lagt ut på kommunens facebook-side. 

De blir også sendt direkte på lokalradioen. 

 

 

Smittevernreglene må følges om det arrangeres private sammenkomster, det vil si 

inntil 20 personer – 1 meter avstand – og god håndhygiene. 

Kommunen vil ikke fraråde private sammenkomster dersom smittevernreglene 

følges.  



 

 

 

 

 


