
17. mai tale ved Ann-Jeanette Magnor  
 
Kjære Vålersokninger, solunger, naboer, venner og bekjente - kjære 
medborgere, kjære alle sammen! Gratulerer så mye med dagen! 
 
I dag er dagen vi stort sett vet hva vi skal gjøre fra tidlig morgen til sent på 
kveld. Vi feirer og markerer med flaggheising, barnetog, 17.mai frokoster, 
arrangementer på skoler, faste middagstradisjoner, med venner og familie. 17. 
mai er en dag der alle nordmenn feirer noe felles! Dagen feires fordi Norge fikk 
sin egen grunnlov 17.mai i 1814. Vi feirer og markerer nasjonaldagen mer i 
Norge enn det som er vanlig i mange andre land. Dette gjør at dagen danner et 
fellesskap blant personer i Norge, uavhengig av bakgrunn, alder, rase, legning 
og kjønn. Vår tradisjonstunge feiring av grunnloven, en grunnlov som skal sikre 
demokratiet og menneskerettighetene våre, har blitt en feiring av så mye mer 
enn det. Det er en feiring av fellesskapet og de verdiene samfunnet vårt er 
bygget på.  
 
Tenk hvor heldige vi er, som i år kan feire nasjonaldagen vår på denne måten 
etter to år med pandemi! Og med tanke på alt som skjer rundt oss i verden, så 
setter jeg i dag ekstra stor pris på at Norge er et fritt og godt land der vi tar vare 
på hverandre – og på flyktningene som kommer hit. Er det noe denne våren har 
vist oss, så er det at vi er helt avhengig av hverandre. Vi har sett hvor viktig det 
er å stå sammen som nasjon og som verdenssamfunn, og hvor viktig det er å 
stille opp for hverandre når man trenger det som mest. Det har vært en vår uten 
sidestykke, for Ukraina, ja for hele verden. Mange flyktninger er bekymret. 
Bekymret for liv og helse, for seg selv eller sine kjære, og mange har opplevd å 
miste noen de var glad i. Mange kjenner på mer ensomhet enn vanlig.  
 
De opplever stor usikkerhet, men jeg har håp og tro på at vi i lokalsamfunnet 
kan hjelpe de som kommer hit, til å komme styrket ut. Med et tilbud om 
barnehage, barneskole og kjempefine turområder og badestrender i nærheten, så 
håper jeg at de kan få en fin sommer tiltross. Det er artig å være vitne til den 
kreativiteten, viljen og evnen innbyggere i Våler har. Blant annet til å bidra til at 
flyktningene skal få det fint her i kommunen vår. Det er et stort og oppriktig 
ønske om å bidra, her i bigd’n – med blant annet drøssevis av donasjoner av 
klær og utstyr. 
 
Jeg er stolt av å være innbygger i Våler Kommune. I dag og alle andre dager i 
året! 
For å nevne noe så har vi tre fine barnehager, en ny barne-og ungdomsskole, en 
kjempefin aktivitetshall, et splitter nytt og moderne bibliotek, vi har et bra 
helsetilbud med blant annet leger, jordmor og helsesøster, vi har BUA som tilbyr 
gratis utlån av utstyr til både barn, ungdom og voksne, vi har et fint gamlehjem 



også har vi vålertunet. Av andre ting så kan jeg nevne en flott natur med mange 
fine turer i umiddelbar nærhet, fine badestrender og gær fine skiløyper på 
vinteren. Vi har mange ildsjeler i kommunen som bidrar til fellesskapet, som vi 
ikke skal ta for gitt.  
 
Og engasjement i kommunen vår, er å finne i alle aldre. Våler tilbyr blant annet 
barneidrett for 1 åringer og oppover i alle aldre, vi har et damelag i håndball og 
et herrefotball seniorlag på Våler/Braskereidfoss, og en pensjonistforening som 
blant annet drar på turer og har det sosialt sammen. 
I det store og hele, så handler det om å se muligheter og ikke begrensninger, og 
muligheter – de har vi mange av her i kommunen. 
 
Helt avslutningsvis vil jeg bare si: 17.mai er fellesskapets store dag. En dag hvor 
vi kjenner stolthet over hva vi er, hva vi har, og hva vi får til – sammen. Vi 
feirer grunnloven, et sterkt demokrati og en frihet som ikke alle er like heldige å 
ha. Igjen, gratulerer så mye med dagen!  
 
  
 
 
  


