17. mai 2021 hovedtale - filmes

Kjære alle sammen!
Gratulerer med dagen!
18. mai i fjor gledet jeg meg allerede til årets nasjonaldag, når vi igjen skulle fylle
gatene, og festkledte innbyggere skulle farge bygda vår med liv og lyd. Jeg så
frem til en feiring i sterk kontrast til den nedtonede markeringen vi hadde etter de
første månedene med nedstenging.
Da 17. mai nærmet seg i år, skjønte vi at vi også nå måtte legge de største
tradisjonene til side. Vanligvis har vi store forventninger til denne dagen. Og kan
hende er det mange som i dag ikke kjenner den samme store gleden. Norges
fødselsdag blir veldig annerledes uten barnetog, russ og korps, og dagen mister
noe når vi ikke kan holde tradisjonene våre ved like.
Men når bunaden kommer på, og flaggene heises - da kjenner jeg likevel at det
bruser i hjertet mitt. For uavhengig av rammene, så er det de grunnleggende
verdiene vi feirer og løfter frem på denne dagen. Og jeg håper dere innenfor det
som er anbefalt, likevel finner måter å feire på som tar vare på noen av
17. maitradisjonene deres.
Tegnebidragene til årets 17. maiprogram viser at skolebarna heldigvis fortsatt ser
for seg feiringen slik vi kjenner den. I år var det Evina Høgelid Mayi i klasse 7A
ved Slemmestad barneskole som vant tegnekonkurransen.
I uvanlige tider varmer det ekstra at noe er som det pleier. At kronprinsfamilien
også i år vil feire dagen sammen med oss, viser at de setter askerfelleskapet høyt.
Vi er så stolte og takknemlige for alt de gjør for Asker og for landet vårt.
***
Da grunnloven ble signert 17. mai 1814 la det fundamentet for demokratiet som
vi så stolt feirer i dag. I år som i fjor synes jeg det er viktig å få frem at vi er
heldige som kan feire nasjonaldagen vår – selv om vi ikke gjør det så fritt som vi
skulle ønske. Heldigvis er begrensningen i vår frihet relativt sett kortvarig.
Visst har det vært et prøvelsens år, og noen er rammet langt hardere enn andre –
noen har mistet sine kjære. Det gjør også vondt å se hvor tøft det er for mange;
for de unge, for næringslivet vårt, og for de som nå står uten jobb.
Jeg er imponert over måten askersamfunnet og hver og én har håndtert krisen, og
lojalt fulgt både nasjonale og lokale regler. Og jeg er utrolig takknemlig for
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hvordan det politiske fellesskapet i det store og hele har stått samlet bak
vanskelige beslutninger, som å stenge ned virksomheter, og å begrense friheten
selv i private hjem. Ungdommen vår imponerer stort når de viser ansvar og
forståelse, selv om de opplever at nåtiden og fremtiden er satt på vent.
Alt vi forsaker nå, gjør vi for at vi skal få tilbake friheten vi setter så høyt. Vi
savner og vil så gjerne, igjen få være nær hverandre, gi klemmer og samle mange,
slik vi pleier, når vi feirer store begivenheter som 17. mai.
Kanskje er det for tidlig å se det klart for oss, men jeg er sikker på at vi vil se
tilbake på samholdet, styrken og lojaliteten til hverandre som noe positivt fra
denne tiden. Og er ikke dette selve kjernen i hva vi feirer i dag?
Lokaldemokratiet vårt står sterkt fordi vi har tillit til hverandre. Vi vil hverandre
vel. Det er vi veldig glade for.
På vår egen store festdag – midt i en global krise – vet jeg at mange som meg føler
på en stor takknemlighet. Den norske velferden gir oss trygghet også i ukjente
krisesituasjoner. Men store kontraster preger verden. Og pandemien understreker
urettferdigheten. Og i vår bekymring for verden så minner dagen i dag oss om
også å vende blikket utover. Se våre muligheter til å hjelpe og vise solidaritet med
land som lever under helt andre forhold.
Strofene fra Salme 678 gir grunn til ettertanke:
«Vi løfter våre hender opp i bønn for verden. La dem som lider, finne vern mot
kalde hjerters is og sne!»
***
Gjennom kriser finner vi nye løsninger, noe 17. maifeiringen er et godt eksempel
på. Unggutten Mathias Vinje Martinsen fra Nærsnes tok i fjor initiativ til 17.
maitog av båter på sjøen, på samme måte som Rikard Knutsen samlet til
veteranbilkortesje. Og båttog og veteranbiler får vi oppleve også i år. Det skulle
ikke forundre meg om vi ser starten på nye tradisjoner.
Det er slik vi ønsker at askersamfunnet skal være – der vi kommer sammen med
våre ideer, ressurser og kunnskap – og skaper det gode lokalsamfunnet. Å være
en medborger handler om å delta, om å heie på hverandre – og om å bidra til at
andre kan delta.
Og jeg er så takknemlig for alle dere som møter hverdager - og festdager - med
denne holdningen, og slik bidrar til et levende og varmt lokalsamfunn.
Frivillige krefter preger vanligvis 17. maiferingen, og står for arrangementer og
opplegg fra morgen til kveld.
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Frivilligheten er også satt på prøve gjennom det siste året, og mange har savnet
både å kunne delta og bidra i sine vante aktiviteter. Hverdagen blir tommere uten
faste møtesteder der vi kjenner tilhørighet.
Men nå er vi snart der igjen at vi kan være sammen uten begrensning og
bekymring. Og jeg vet at organisasjonslivet vårt vil gi oss mye hygge og
fellesskap i tiden som kommer. Gjennom hele neste år vil vi feire og gjøre stas på
denne positive kraften i samfunnet vårt, når 2022 har fått merkelappen
Frivillighetens år! Jeg gleder meg allerede.
Ja, vi har mye å glede oss til når hverdagen blir vanlig igjen, men vi har jammen
også mye å glede oss over.
Selv om mye er blitt avlyst dette året, har også mye latt seg gjøre. Vårt ferske
kommunefelleskap har fått til mye sammen, og det skjer stor utvikling i
tettstedene våre. I Heggedal har vi fått nytt innbyggertorg, og et nytt sentrum er
snart ferdig. Fjordbyen Slemmestad er under forvandling, og innbyggertorget der
har også åpnet dørene. Før jul sendte jeg julekort til over 1400 nye husstander –
velkommen til askerfelleskapet til dere som feirer 17. mai her for første gang!
Det dukker stadig opp nye attraksjoner og tilbud i vår mangfoldige kommune. Nå
sist helg åpnet en Blekkulfsti mellom Holmsbu og Rødtangen. Lokale skolebarn
har dekorert med trefisker, og jo flere som går denne lærerike naturstien, jo flere
nye miljødetektiver får vi nok i Asker.
Slike initiativ kan virke små i seg selv – men de får stor betydning for mange. Så
var det hyggelig at dette lot seg gjøre fordi Sparebankstiftelsen og
lokalsamfunnsutvalget på Tofte bevilget penger til en slik opplevelsessti.
De mange gode kreftene i Asker gjør meg stolt. Og jeg ble virkelig rørt over
ungdommen da de sto i bresjen for engasjementet for at Mustafa Hasan skulle få
bli i Norge. Verdiene våre viser seg i praksis når en hel kommune slår ring om et
av sine barn på denne måten.
***
Hver vår kjenner jeg at nasjonaldagen ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt.
Det ligger et kraftfullt håp over vårmånedene når det spirer og gror, og viser oss
det store i det lille.
Om feiringen i dag er aldri så lavmælt, er dette likevel dagen for å kjenne på de
store følelsene – og en takknemlighet som strekker seg fra fortiden og inn i
fremtiden.
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Og det er ikke for sent å invitere noen til å dele dagen, eller en stund av den, med
deg – nå er det faktisk lov til å ha litt besøk, både av fullvaksinerte og oss andre,
og barna får være sammen med kohorten sin.
Jeg er fylt av håp for en ny vår og et godt år – og for at alle får oppleve god
17. mai-stemning også i år.
Gratulerer med dagen, kjære Asker!
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