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PROGRAM FOR DAGEN
Kl. 08.00   Flaggheising på Olsvik skole. 
                Olsvik Skolekorps spiller.

Kl. 08.10   Morgenprosesjonen marsjerer fra skolen ut i
                området Olsvikmarken/Olsvikstallen.
                  ca. kl. 08.20: Flaggheis i Fagertunet BL.
                  ca. kl. 08.30: Flaggheis i Olsvikstallen BL.

Kl. 13.00   Kafeteria og salgsboder åpner på Olsvik skole.

Kl. 15.30   Oppstilling.

Kl. 15.45   Hovedprosesjonen marsjerer ut fra Olsvik skole.
                (Rute - se side 21)

Kl. 16.25   Toget ankommer Olsvik skole.

Kl. 16.30   Taler for dagen. Skolekorpset spiller.
                Underholdning og leker.

                Salg av is - pølser - brus - 17.mai-ting.
                Gassballonger.
                Kafeteria med salg av kaffe og kaker.

17.
mai 
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JA, VI ELSKER DETTE LANDET

1
Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem
furet, værbitt over vannet med de tusen hjem, -
elsker, elsker det og tenker på vår far og mor
og den saganatt som senker drømme på vår jord.
Og den saganatt som senker, senker drømme på vår jord.

7
Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,
har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett.
Har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett.

8
Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem
furet, værbitt over vannet med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet det fra nød til seir,
også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir.
Også vi, når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir.

Bjørnstjerne Bjørnson.

54



Dagens hovedtaler.
Åge Ronald Rosnes, fra Erdal på Askøy, er 
statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Han 
er en aktiv politiker med en rekke rikspolitiske 
og lokalpolitiske verv. Som folkevalgt i Askøy har 
han vært fast kommunestyremedlem siden 1987, 
formannskapsmedlem i 10 år, gruppeleder for SV 
i 12 år, varaordfører siden 2003 og fungerende 

Loddefjordsangen
Tekst: Nils Fjæreide  1944
(Gammel fransk melodi)

Opp i Loddefjord der vil jeg leve
opp i Loddefjord, der vil jeg bo
der har farfar gått og strevet
der har far min nå sitt bo.
Der vil jeg med mine never
rydde stein - og bryte jord
og i fremtiden hvis jeg lever
vil jeg sette eget bo.

Refreng:

Herlige Loddefjorden
- å hvor skjønn du er
Deiligste sted på jorden
- kan ei bestrides at du er.
Høyt over dine enge
rager Lyderhorn.
Her føler vi oss hjemme.
- Her er det nok av rom.

Fra Lyderhorn kan mitt øye skue
over hele mitt barndomssted.
Ned i syd ser du kirketårnet
over alt hviler bare fred.
Ser du lien langs med fjellet,
ser du veien der den snor seg frem.
Se den hvitmalte lille stue
der har jeg mitt eget hjem.

Refreng: ...

Her er samhold og her er lykke
her kan alle sammen bo i fred.
I hver sorg og i hver glede
har vi hele folket med.
Her vi føler oss som søsken
med hvert menneske på denne 
jord.
Derfor holder vi alle sammen
av vår kjære Loddefjord.

Refreng: ...

ordfører i en periode i 2004. Han har vært med i styret i Hordaland SV fra 
1989 til 2005, derav fire år som leder.
Rosnes er tilsatt som rektor ved Olsvik videregående skole, men har permi-
sjon fra stillingen i forbindelse med sitt verv i Kunnskapsdepartementet.
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Mandag - Fredag: 09.00 - 22.00
Lørdag:  09.00 - 20.00

KJØKKELVIK
TLF. 55 26 77 90

Olsvikskjenet 151, 5184 Olsvik - Tlf. Døgnservice 55 93 42 00
Mobiltlf. 915 35 266

Olsvik fysioterapi & manuell terapi
 Fysioterapeut Manuell terapeut Fysioterapeut
 Ingrid Skulstad Eland Nic Eland Martin Hagen

Olsvik Helsehus
Olsvikåsen 4, 5183 Olsvik

Tlf. 55 26 95 58

Kjære innbyggere i Olsvik.

Gratulerer med dagen!
Nok en vinter er over, og våren kommer oss i møte med store skritt og lovende dager!

Situasjonen på Olsvik skole er ikke endret så mye det siste året, men vi opplever jo stadig nye krav 
til f eks. omstillinger og endringer i både læreplanverk, samhandling og arbeidstid.

Endringene i samfunnet skjer fort. Verden er blitt liten, og vi har nå tilgang på oppdaterte nyheter, 
informasjon og kommunikasjonsverktøy med hele verden hele døgnet. Dette setter store krav til 
politiske og organisatoriske tilpasninger i både offentlig og privat sektor. Og vi som arbeider i 
skolen må følge med i tiden.

Olsvik skole har dette året etablert egne hjemmesider, hvor elever, foreldre og andre interesserte 
kan gå inn og lese om hva som skjer på skolen og tilegne seg innsikt i elevenes fag- og arbeidsplaner 
mv. Dette opplever vi som et godt verktøy, som gjør kommunikasjon mellom skole og hjem mye 
enklere. Adressen til hjemmesiden vår er: http://www.bergensskolen.no/olsvik/

På den andre siden må skolen også inneha rollen som samfunns-speil. Vi må prøve å lære barna 
opp til selvstendig tenkning og refleksjon, slik at de kan gå inn i voksensamfunnet med evne til å 
stille spørsmålstegn ved det etablerte. Slik oppstår det ansvarsbevisste mennesket som bruker sine 
erfaringer og sine ressurser på beste måte for samfunnet.

Mange aktører har tatt tak i Olsvikområdet sine utfordringer det siste året. Gjennom samarbeid 
mellom skole, foreldre, politi, borettslag, grendahus, oppvekstmyndigheter og andre 
samarbeidsparter i miljøet har vi arbeidet med å kartlegge ungdomsmiljøet og lage en tiltaksplan 
for miljøet. Mange har her engasjert seg i både å få til flere og bredere aktiviteter for barn og 
ungdom og å gjøre aktivitetene meningsfulle.

Stikkordet for meg i denne sammenheng er TRYGGHET. Alle som bor i nærmiljøet i Olsvik har 
behov for å oppleve trygghet. Ingen skal være redd for å bo her, gå ut på kveldstid eller ta tak i 
problemstillinger.
Vi har derfor arbeidet mye med å få til NATTERAVNER igjen. Vi har fått hjelp fra Brønndalsravnene 
i dette. Vi håper og tror at det er så mange oppegående og interesserte mennesker i Olsvik at vi så 
snart som mulig kan få dette systemet til å fungere også hos oss. Men da må dere melde dere til 
tjeneste! Ta kontakt med Tone Bjørøy, tlf 920 41 115.

Det er dette frihet handler om! At menneskene selv tar ansvar for seg selv og miljøet rundt!
Jeg ønsker dere alle en flott nasjonaldag – og oppfordrer deg til å tenke gjennom
hvordan DU kan gi et lite bidrag til fellesskapet!

Beste hilsen
Lise Holsen Skei
Rektor Olsvik skole
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v/Øyvind Daae, Hallheimslia 21, 5184 Olsvik

En samtale med oss kan bli lønnsom for deg ....
... ring i dag for et uforpliktende møte

55 54 49 00
MMC AS  Vetrlidsalm 5, 5014 Bergen

R E G N S K A P  •  B E D R I F T S R Å D G I V N I N G  •  F I N A N Sw
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Vi fører anerkjente merker -
Se våre utstillinger!

Klassen som vant pokalen i 17.mai toget i fjor var fjerde 
klassetrinn (femte klassetrinn i år)

PREMIERING AV BESTE KLASSE I SKOLETOGET. I forbindelse med 17. mai 
1999 initierte Foreldrerådets Arbeidsutvalg premiering av beste klasse i 17. maitoget, 
og denne ordningen videreføres også i år. Juryen befinner seg ute blant tilskuerne, og 
resultatet offentliggjøres fra scenen på skoleplassen etter talene. Premien består av to 
pokaler; en vandrepokal og en pokal til klassens odel og eie.

VVS-BUTIKKEN
OLAV HUNDVEN A/S

Autorisert rørleggerforretning
Hallheimslia 21, 5184 Olsvik

Tlf. butikk/verksted 55 26 41 78

Oramix dusjbatteri
STADIG PÅ TOPPEN!

Alltid go’e tilbud!
 Mand.-fred. 9.00-16.30
 Torsdag 9.00-19.00
 Lørdag Stengt
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• Rehabilitering
• Nybygg
• Vedlikehold
• Våtrom
• Trapper

Tlf: 55 50 68 20
Fax 55 50 68 21

E-post: post@haugebygg.no

Hagerups vei 99
5067 BERGEN

Gratulerer med dagen alle foreldre!
Nok et år er gått og vi er igjen samlet her i Olsvik for å feire 17. mai på skolen. Barn og 
voksne setter stor pris på å kunne feire denne dagen sammen med venner og familie 
i nærmiljøet. Det var derfor godt å se at så mange hadde funnet veien til skolen i fjor.

I år har det vært endringer i FAU. Helge Hagenes har gått av som leder etter mange år. 
Han har gjort en stor innsats for barn og unge her i Olsvik. Jeg vil benytte anledningen 
til å takke han for alt arbeidet han har lagt ned gjennom årene! Selv er jeg er med i 
FAU for første gang og skal prøve å gjøre mitt for at FAU skaper aktiviteter som gir et 
godt nærmiljø for barna våre!

Denne vinteren har FAU arrangert kurskvelder i breakdance, gitarspilling og tegning. 
Søknaden til kursene var veldig stor. Alle kursene ble fort booket opp. I forbindelse 
med kurskveldene har vi åpen skole og en liten kafé. Deltagerne på kursene har sagt at 
det har vært veldig gøy. Vi satser derfor på å arrangere flere kurs til høsten.

Tradisjonen tro har også FAU arrangert karneval for barnetrinnet og diskotek for 
mellomtrinnet. Det var mange barn som kom. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra 
foreldre og barn som koste seg. 

Takk til alle foreldre som stiller opp som vakter! Uten dere hadde vi ikke kunne laget 
aktiviteter for barn og ungdom her i Olsvik.

Til slutt vil jeg komme med en liten oppmodning. Til høsten er det en del 
representanter som går ut av FAU. Jeg vil derfor be foreldre som er interessert i å 
være med i FAU om å kontakte meg. Det er viktig med engasjerte foreldre!

FAU ønsker alle i Olsvik en riktig hyggelig 17. mai feiring!

Med de beste hilsener
Unn Eilen Vik
Leder Foreldrerådets arbeidsutvalg
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Pensjonistpris
tirsdag - onsdag

Tlf. 55 50 96 60

ÅPNINGSTIDER:

Mandag:  09 - 16
Tirsdag:  09 - 20
Onsdag: 09 - 16
Torsdag:  09 - 20
Fredag: 09 - 16
Lørdag:  09 - 14

OLSVIKÅSEN 16
(På baksiden av Safari)

Åpningstider:
Mandag-torsdag: 09 - 20
Fredag: 09 - 16
Lørdag butikk: 10 - 14

Verdikupong kr. 100
ved varekjøp av minimum kr. 500

Gjelder kun ordinære varer.  Gyldig t.o.m 17.06.2006

Klipp ut 

annonsen

og ta den med!

Ta turen innom butikken for profesjonell
veiledning og alltid gode tilbud.

Tennebekk Næringspark, Lyderhornsveien 287

Tlf. 55 51 59 00
www.dyreklinikk-vest.no

-Et steg foran med et helhetlig helsetilbud.

"

Olsvik Skolekorps - Juniorkorpset 2006
Ajanthan, Marie, Silje, Lene, Rebekka og Henrik.

Dirigent for junior- og aspirankorpset er Anette Grøn ->

Olsvik Skolekorps - Aspirantkorpset 2006
Silje, Hedda, Camilla, Ruben, Marius,
Marthe, Tanja, Tonje, Vanja og Kaja.

(Marissa var ikke tilstede da bildet ble tatt.)
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Hilsen fra Olsvik Skolekorps med bilder fra 2005

17. mai spiller vi til flaggheis på skolen,
i Fagertunet BL og i Olsvikstallen BL.
Deretter marsjerer vi tilbake til skolen.

Våre yngste “trommiser” 
på sommeravslutningen.

Aspirantene viser hva de har lært på en intimkonsert i desember.

Her ser vi
Olsvik Skolekorps og
Musikklaget Fjellklang
i Oslo Konserthus
der vi deltok sammen i
NM for skolekorps 2005.
Vi fikk en 9. plass av 15 korps
i 3. divisjon janitsjar.

Vi er klar for Wig Wam!

Artistene stod i kø for å
underholde alle korpsmusikantene

som deltok på den store
2005-festivalen

i Oslo i juni.

Maria
<-- Arredondo

Morten
Abel

Ole Edvard
<-- Antonsen

Ravi
& DJ
Løv

<-- Øystein Baadsvik

H. M. Kongens Garde

I juni reiste Olsvik Skolekorps og Musikklaget Fjellklang 

til Oslo og den store 2005-festivalen, inkludert NM for 

skolekorps. Her ser vi noen bilder fra turen.

Det blir en stund til Olsvik skolekorps kan 
presentere samme presisjon på 17. mai.

Bildene på de neste 3 sidene, og 
mange flere, kan du se i farger på 

www.olsvik.tk (under Fotoalbum)
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I september var Olsvik Skolekorps på seminartur til Mjølfjell 
sammen med Musikklaget Fjellklang. På denne siden ser vi 
noen bilder fra turen.

Noen av våre korpsvenner i Fjellklang.

Mjølfjell Ungdomsherberge er omgitt av 

vakker natur. Hesteridning i denne naturen 

er en populær aktivitet blandt musikantene.

Det er ikke bare korpsinstrumentene som er med i 
bagasjen. Svein og Øyvind er også flinke gitarister.

Jeg tror jeg 

har BINGO!

Før hjemreise har vi alltid en konsert og fremfører det vi har øvd på under seminaret.
Her ser vi tre korps i samspill: Olsvik Skolekorps, Musikklaget Fjellklang og Sotra Musikklag.

Grilling lørdag kveld er 
fast post på programmet 

når vi er på Mjølfjell.

Olsvik Skolekorps
på internett...

www.olsvik.tk

Jeanette van der Meeren,

Øyvind Zahl og Svein Zahl

mottok hedersstatuetten på

sommeravslutningen 2005.

Den får man etter 10 år i

skolekorpset.

Svein ble samtidig utnevnt til

æresmedlem i Olsvik Skolekorps

for sin 10 år lange tjeneste i

skolekorpsets styre, derav fem år 

som leder for styret.

Olsvik Skolekorps - Hovedkorpset 2006.
Bjørn Andersen (hoveddirigent),

Kristin, Kim Chi, Benjamin, Eivind, Christer, William, Hilde, Eirin, Kristina,
Ida, Hanne, Emilie, Mille, Martin F, Martin W og Jayanthan.

(3 musikanter var ikke tilstede da bildet ble tatt: Lisa, Espen og Stian.)
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Anleggsgartnermester Wikholm as
er en av vestlandets største anleggsgartnere.
Vi opparbeider og vedlikeholder 
uteområder, gater og parker.

Åpningstider:
Man-Tor: 12-22
Fre-Lør: 12-23
Søndag: 12-22

Tlf: 55 50 77 80
Rute for 17.mai-toget

2120
Olsvik 
Skole

Skjenlia 
Skole

Grøntulien

Norheim Bl.

Safari



Tannlegene MNTF

Thor F. Sylvester Jensen
og Ingrid Karine Jensen

ønsker gamle og nye pasienter velkommen til
nye og tidsmessige lokaler i

Olsvik Helsehus, Olsvikåsen 4, 5183 OLSVIK.
Postboks 540 Olsvik, 5884 BERGEN

Tlf. 55 26 55 38
Åpningstider:

Mandag: 09.00-19.00. Tirsdag-fredag: 08.00-19.00.
Lørdag etter avtale.

OLSVIKMARKEN 212 - 5183 OLSVIK - TLF.: 55 26 60 14 - MOBIL 907 93 660

OPPSTILLINGS-
PLASS FOR 
17.MAI TOG
(Se side 25)

OMRÅDE FOR LEKER

KAFETERIA

OMRÅDE FOR LEKER 
v/uværskur

TIL
OLSVIK-
HALLEN

FISKEDAM

BODER

GASSBALLONGER

BAMSE-
STIGE

SCENE

WC

��

SLIK BLIR SKOLEPLASSEN ORGANISERT 17. MAI

2322

Gass-
ballonger
selges på skolen
hele dagen!



GODVIK BENSIN AS
GODVIKSVINGENE 160, 5179 GODVIK

TLF. 55 26 47 70  FAKS 55 93 60 85

ÅPEN ALLE DAGER TIL KL 22:00
PROPANGASS - TILHENGERUTLEIE - BENSIN - DIESEL 

OG FARGET DIESEL - REKVISITA - STØVSUGER

HOTDOG - NYSTEKTE BRØD OG BOLLER - DAGLIGVARER

STOR VASKEMASKIN FOR BILER OPPTIL 2,5M HØYDE
BILVASK M/U SKIBOKS

VASK 5 GANGER - VI SPANDERER DEN 6 !!!!
NYHET! NYTT VASKEPROGRAM MED POLERING

UTLEIE AV TILHENGERE

ÅPENT:
MANDAG - FREDAG:  KL 07:00 - 22:00
LØRDAG:                    KL 09:00 - 22:00
SØNDAG:                    KL 10:00 - 22:00

OPPSTILLING
17.MAI TOG

UNGDOMS
TRINNET

2.KL.
3.KL.
4.KL.

5.KL.
6.KL.
7.KL.
8.KL.
9.KL.
10.KL

B
A

R
N

EH
A

G
EN

E

FANEBORG
1.KL

M
U

SI
K

K
O

R
PS

OLSVIKÅpningstid: 9 -22 (20)
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 MANDAG-FREDAG: 10-20 (Mat: 9-21)
 LØRDAG: 10-18 (Mat: 9-19)

Fagertunet B/L
Fredheim B/L
Grøntulien B/L
Norheim B/L
Olsvikstallen B/L

Olsvikvollen Sameie
Skjenet B/L
Solåsen B/L
Åssiden B/L

17.mai-komitéen i Olsvik takker

for økonomisk støtte til fjorårets arrangement.

2726



55 93 59 00
www.skaartrans.no

DIN DEKKFORHANDLER
Lyderhornsvei 287   Tennebekken næringspark, 5171 Loddefjord

Tlf: 55 93 53 90

Tlf. 55 26 57 22
Olsvikåsen 8A
5183  OLSVIK
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Gratulerer med dagen,
og lykke til med feiringen! 

Hilsen
Lyderhorn Karateklubb

Vi holder til ved Safari i Olsvik, og starter
nybegynnerpartier hver høst og vår.

For mer info, sjekk www.lyderhorn.no,
eller send en e-post til
karate@lyderhorn.no
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