
Pressemelding 15. mai 

Selv om snøskurene kommer og går og gradestokken har fryst fast i nedre halvdel, så meldes det om 

mye positivt og gledelig også i disse dager. På Tynset holder folk seg friske, noe som vitner om at vi 

har tilegnet oss gode vaner med et godt smittevern. Både Corona og andre infeksjoner holder seg på 

avstand. Oppmøte på skolene viser også det. Det har nemlig denne uka vært rekordhøyt oppmøte av 

elevene, på hele 99%. Og oppstarten for øvrig synes også å ha gått veldig bra.  

Men så er det ikke alle som er så heldige å ha fått komme seg ut i samfunnet igjen. Vi har mange 

eldre, samt andre i risikogrupper som sitter hjemme og opplever lange, ensomme dager. For de kan 

nevnes at det nå jobbes med et alternativt dagsentertilbud på en annen adresse. Det er nemlig 

fortsatt ikke ønskelig med mye trafikk inn og ut av Tjønnmosenteret. Derfor planlegges 

dagsenteraktiviteten midlertidig i en tidligere avlastningsbolig i Olaf Røsts gt. Her håper vi at flere av 

de eldre kan møtes til hyggelig prat og aktivitet om kort tid.  

Ellers er det naturlig å nevne at vi går mot ei helg hvor mye hyggelig skjer. Den 16. mai åpnes nye 

Neby bru. Dette skjer klokka 15:00 og åpningen streames både på Facebook (Nebybruas venners 

side), og på retten.no. Så håper vi at dere i løpet av helga overværer den digitale åpningen og i 

etterkant tar den flotte brua og turområdet i bruk.  

Den 17. mai er det tilrettelagt for en natursti langs Glomma. Den starter ved Domus, går over 

Tynsetbrua og ned til Glomma. Så må man følge Fløtarstien helt bort til Neby. Der blir det is i premie, 

mens svarene kan bekreftes ved Gapahuken. Utdeling av is skjer altså mellom klokka 11-14 på 17. 

mai. 

Så vil alle som går over brua i løpet av helga bli tellet og knipset av et kamera. Dette vil settes 

sammen til en liten video som vil bli bekjentgjort etter hvert. 

17. mai blir veldig annerledes i år, men jeg håper dere flagger og feirer på deres vis, om det er på en 

fjelltopp, hjemme i stua, eller evt. andre steder. Men jeg vil uansett oppfordre alle om å knipse bilder 

fra 17. mai og dele i sosiale medier, slik at vi får delt opplevelser på 17. mai også i år. Og # gjerne 

bildene dine med #opplevtynset 

Jeg legger herved ved programmet for helgen, så avslutter jeg med å ønske dere alle ei riktig god helg 

og en flott og minnerik nasjonaldag.  

        

        

                16.mai       17.mai     

            

14:55 Streaming starter ved Glomma og 08:00 Flaggheising ved rådhuset   

  Neby bru          

      11:00 Skolemusikken, drillen og janitsjaren 

15:00 Offisiell åpning av Neby bru   spiller ved Alfarheim   

  Taler og musikkinnslag   11:00 Kjøretøyopptog fra kjerka, gjennom  

        
sentrum, via Tjønnmosenteret til 
Domus 

15:15 Snorklipping ved ordfører   11:40 Alvdal/Tynset janitsjar spiller på 

  Fanfare      på Furumoen   

  Brua tas i bruk   12:15 Skolemusikken,drillen og janitsjaren  

        spiller ved Tjønnmosenteret 



Åpningen av Neby bru er et digitalt arrangement, der 13:00 På torget: Hele Norge spiller og  

du kan "delta"  i din egen stue.     synger: "Ja vi elsker"   

Hvis noen allikevel møter opp fysisk, er det viktig å      

holde god avstand.             

    Andre aktiviteter  16 og 17. mai       

          
*   17.mai tale for dagen ved 7. klasse elever. Talen streames og legges ut på 
nettsiden til kommunen.    

          
*  Tale og bekransning av bautaen ved kjerka v/varaordfører Tone Hagen. Talen streames og legges ut på 
nettsiden til kommunen. 

          

*   Utstilling av 17. mai tegninger fra 2. trinn i vinduet på folkebiblioteket    

          

*  Test den nye Neby-runden og turstiene i området.      

Natursti mellom klokka 11:00-14:00 på 17.mai. Start ved Domus, gå over Tynset brua og gå    

ned til elva. Følg Fløtarstien langs elva til Neby bru. Svarene på spørsmålene henger på tavla ved Neby.   
Der får du også en forfriskende premie før du tester den nye brua og fortsetter runden hjemover. Husk å ta 

med deg papir og blyant hjemmefra.       

          

*   Alle som går over brua etter at den er åpnet vil i løpet av 16. og 17.mai bli tatt bilde av. Dette settes  

sammen til en video (Timelaps)som vil bli lagt ut etter hvert.      

          
*   Opplev den nye kulturstien på Neby.  
Kulturstien består av 7 punkter hvor tavler er plassert.  Disse er plassert ved:     

Neby bru, Nylænd, Neby Østre, Bortistuen, langs kongeveien på 1800-tallet, kirkeeggen og prestgarden 

        
Mvh 

Merete Myhre Moen  

ordfører 


