
Praktisk informasjon: 

1. Hvordan finne gudstjeneste-strømmen: 
Litt før gudstjenesten begynner vil du finne den på www.bjerkreimkyrkja.no. Du vil også 
finne den på facebook.com/bjerkreimkyrkja.  
 

2. Hvordan finne direktesending av flaggheising og sceneprogram: 
Gå  inn på Facebook og søk på «Bjerkreim kommune». Eller du kan gå inn på nettsiden 
bjerkreim.kommune.no. Se under «Aktuelt» eller skriv «17.mai 2020» i søkefeltet 
 

3. Regler for bilkortesjen: 
Kortesjen starter bak Bjerkreimshallen kl 11.00. Oppmøte fra 10.30. Kjørerute  Subagadå  – 
ut på E39 ved Cirkle K –over Heia forbi Kløgetvedt/ Solberg til Bjerkreim sentrum – Gamle 
Bjerkreimsvei via Gjedrem – E39 til avkjørsel ved Cirkle K – tilbake til Bjerkreimshallen ca. 
kl 12.00. De som ønsker å føye seg inn i kortesjen underveis, må  legge seg bakerst. Alle 
kjøretøy må være registrerte i kjøretøyregisteret, samt være i forsvarlig og forskriftsmessig 
stand. Det er ikke tillatt med plenklippere, eller andre tilsvarende kjøretøy. Veteranbiler og 
traktorer er velkommen. Aldersbestemmelsene skal overholdes. Vakter i hvert kryss, som 
kan stoppe kortesjen ved eventuell møtende trafikk og vikeplikt. Tilskuere langs ruta må 
holde god avstand til kortesjen. Hver sjåfør har ansvar for å følge trafikkregler og vise 
hensyn til andre. Kortesjen vil holde sammen, og tilpasse farten til rådende forhold.  
 

4. Hvordan finne lyden fra scenen på bilradioen: 
Lyden sendes på FM – båndet, frekvens 106,0, ved eventuelt dårlig vær. Hvis godt vær blir 
det vanlig høyttalerlyd . 
 

5. Smittevernregler ved «drive – in» feiring bak Bjerkreimshallen: 
Parkeringsvakter vil dirigere parkering, det skal være 2,5 meter mellom  bilrekkene. (Dette 
tilsvarer at dørene i begge biler kunne stått fullt åpne, og at man likevel hadde plass til å gå 
mellom). Parkering som i ferjekø; de første kjører lengst bort , og man stiller seg bak 
hverandre til rekka er fylt opp. Vinduer kan være åpne på venstre side av bilen. Motor 
avslått. Traktorer henvises bakerst. Det blir ikke mulig å kjøre vekk bilen den timen 
sceneprogram varer, men det blir tilgang for utrykningskjøretøy om nødvendig. Toaletter i 
Bjerkreimshallen blir åpne, og rengjøres mellom hvert besøk. Dersom det kommer så 
mange at noen må parkere så de ikke ser storskjermen, kan de sette seg i friluft bakerst, 
med minimum 1 meters avstand mellom seg. For øvrig holder alle seg i bilene.  
 

6. Smittevernregler mat: 
På grunn av smittevernregler blir det ikke ordinært matsalg denne 17.maifeiringen. 
Skigruppa i Bjerkreim Idrettslag har derfor bestemt at  alle voksne får gratis kaffe, og alle 
unger får gratis is! 
Skigruppa vil gå mellom bilene og servere.  Kaffe og is  leveres på ditt eget medbrakte  
brett gjennom bilvindu. Kaffe skjenkes i din egen medbrakte kopp.  
 
Husk å ha med deg: 

 Egen kaffekopp 
 Brett til å ta imot mat 
 Pose til eget søppel, det blir ikke satt ut søppelkasser 

 


