
17. maitalen 

 

Kjære, kjære, kjære alle sammen. I år er det lov å ta i litt ekstra. Gratulerer med dagen Sørfold, 

gratulerer med dagen Straumen. Velkommen til en annerledes 17.mai- velkommen til 17.mai på nett.  

Vi har trodd at 7. klasse skulle holde tale på rådhusplassen. Det er DET vi er vant til. Men for tiden 

lever vi i en annerledes verden, og denne talen har vi skrevet på en annerledes måte. Vi har ikke vært 

sammen i vårt gode, gamle klasserom, men i grupperom og klasserom på internett.  

- 

I år blir vi og alle dere oppfordret til å feire privat sammen med familie og nære venner. Selv om vi 

skal være forsiktige, er det jo fullt mulig å ha et lite selskap med kake og kaffe, og aller best er det 

hvis vi kan være sammen utendørs.  

 

Feiringen av 17.mai i Norge er så godt som avlyst i år pga corona. Smittevernreglene gjør at vi må 

vaske hendene ofte og holde avstand, også på selveste 17.mai. Vi har vært nødt til å forandre på 

måten vi oppfører oss på. Noen av endringene er kanskje ikke så alt for store, men hver eneste 

endring har noe å si.  

De tre endringene vi tror folk flest tenker på er en meter avstand, vaske hendene mye oftere, lengere 

og mer nøye, og at vi helst ikke skal være flere enn fem stykker i en gruppe samtidig. Personlig synes 

vi at det er flott at vi alle bidrar slik at vi senere kan være sammen.  

- 

I vår kommune har ingen som vi vet om vært smittet enda. Men vi har vært mye inne, alle sammen, 

og vi har vært nødt til å være forsiktige. Men mange land har det verre enn oss. Mange land i verden 

har mistet så altfor mange under corona- pandemien.  

Her i Norge var myndighetene snar med å stenge landet vårt i håp om å beskytte flest mulig av oss. 

Det kan vi i dag være glade for. Allikevel må vi alle fortsette å leve etter de reglene som regjeringen 

bestemmer for oss, helt til den dagen det forhåpentligvis blir trygt igjen.  

Se til Sverige som er oss så nær, der opplever de denne krisen helt annerledes. Mange dør av covid-

19 hvis de ikke har bra immunforsvar, er gamle eller kronisk syke. Det er ikke i alle land at skolene har 

hatt stengt, men vi er heldige som bor i Norge. 

- 

For barn og unge i Sørfold så er det ei tid med mange utfordringer. Men vi gjør det beste ut av det, 

som for eksempel å gå en tur ut. Det er bra at vi bor her fordi naturen er så fin og at det er lite 

trafikk, for da kan vi gå turer til Røyrvatn, Harlifjell, Straumklompen, Langstranda eller så vil kanskje 

du gå en liten tur langs veien.  

 

Vi er veldig heldige som har mye fjell og fjorder. Vi har også en fin nasjonalpark som heter Rago, og 

så deler vi Sjunkhatten nasjonalpark med Fauske og Bodø.  

 

Vi trives godt på Straumen, men samtidig så synes vi det er lite for oss å gjøre her. Vi syns det er få 

plasser vi kan være uten å være i veien for noen, og alt er privat. Vi skulle ønske vi kunne få et 

område hvor det kunne bli lagd sykkelløype eller crossløype, og hopp som vi kunne brukt både sykkel 

og sparkesykkel på. Her kunne det gjerne være muligheter for ballspill og andre aktiviteter. 



 Og kanskje benker, som vi kan sitte og snakke sammen på. Det hadde også vært fint.  

Når det er vinter så skulle vi ønske at det var en plass på Straumen som kunne bli til en bakke hvor vi 

kunne hoppe på slalåmski eller kjøre med rattkjelker. Det er så viktig for oss at vi får være sammen, 

og det er viktig for oss å ha en plass hvor vi kan samles og være mange ilag. 

- 

Alle sammen har fått en ny hverdag med nye rutiner. Hos oss må vi vaske hendene når vi har vært på 

butikken, før og etter middag eller når vi har vært ute sammen med venner. Vi kan ikke være så 

mange sammen om gangen, og det er ganske dumt. Vi sier: jo flere, jo bedre.  

 

Siden vi ikke kan gjøre så mye nå i disse tider ser mange på Netflix. Netflix er en app hvor du og 

familien din kan se film og serier. For mange så er det kanskje kjedelig å holde seg inne mesteparten 

av tiden. Da ser man på Netflix og slapper av mens andre trener og går tur. For oss har dette vært litt 

slitsomt. Man blir sliten av å sitte mye inne, foran en Pc med hjemmeskole. Man blir også sliten av å 

skulle gjøre det meste alene, det hjelper ofte å være flere sammen.  

 

En normal hverdag for oss var å våkne, gjøre oss klar til skolen, være på skolen, dra hjem, gjøre lekser 

og spise middag, møte venner og delta på aktiviteter og legge seg. Så repeterte vi det gjerne dagen 

etter igjen. Det skjedde at vi ble lei av dette, men når vi mister muligheten til å ha det slik så savner vi 

det. 

 

Vi syns det er litt morsomt og rart å tenke på at da vi kunne gå på skolen hver dag så syns vi det var 

kjedelig og gledet oss mest til helg og ferier. Når vi ikke får lov å dra på skolen, så savner vi den 

faktisk.  

 

Vi har hatt to måneder med hjemmeskole. 

De fleste er mye inne og vi kan ikke være like mye sammen med besteforeldre, og det savner vi.  

Det er ikke dette vi er vant til. Vi liker å være fri til å bestemme over oss selv, og vi trives best når vi 

er trygg.  

- 

Vi har noen ønsker for framtiden. 

Vi ønsker at alle er flinke til å følge forhåndsreglene med håndvask og klemming. Vi må også unngå å 

ta på så mange ting når vi er på butikken og handler.  

Vi ønsker å få være på skolen og få være sammen med venner.  

 

Vi ønsker å få mere uteskole og nyte tiden vi har ute sammen. Vi kan jo gå turer, sykle, spille fotball 

eller andre ballsporter.  

Vi ønsker oss en fin sommerferie med mye godt vær.  

Vi ønsker at Straumen blir en bedre plass å bo på og at vi alle kan trives og ha det bra her.  

Vi ønsker at viruset forsvinner og at vi får den samme hverdagen som vi hadde før, og at alt kommer 

tilbake til normalen. 

Vi sitter masse hjemme og kan ikke engang feire 17. mai sånn som vi er vant til.  

Men vi ønsker alle ei fin feiring, og- vi glemte nesten å si, vask skjermen! Den kan jo også få virus. 

Vær forsiktig alle sammen og gratulerer med dagen! 

Hipp hipp hurra! Hipp hipp hurra! Hipp hipp hurra! 


