17.
mai
på Olsvik skole
2007

A R R . : O L S V I K S K O L E K O R P S O G FA U

17.
mai
PROGRAM FOR DAGEN
Kl. 08.00 Flaggheising på Olsvik skole.
Olsvik Skolekorps spiller.
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Kl. 08.05 Morgenprosesjonen marsjerer fra skolen ut i
området Olsvikmarken/Olsvikstallen.
ca. kl. 08.15: Flaggheis i Fagertunet BL.
ca. kl. 08.25: 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.
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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.
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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.
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Dagens hovedtaler.
Kurt Willy Oddekalv,

miljøkriger og
leder av Norges Miljøvernforbund.
Kurt Oddekalv liker å si at han lever i
pakt med naturen og er noe av det mest
bærekraftige på denne siden av Gandhi.
Han kildesorterer i fjorten deler, har
bygget hus og hytter med egne hender av gamle materialer. Og han hater
alt som er laget av plast og pvc. Han ser på naturfilmer, og hører på Pink
floyd og heavy metal. Han tror på et bedre samfunn, at det fins en gud eller
hellig ånd, og at alle må få tro på det de vil. Han er god til å prate om mye,
og dårlig til å holde kjeft når noe er feil. Kurt fyller 50 i år.
Kilde: http://www.paris.no/oddekalv

Loddefjordsangen
Tekst: Nils Fjæreide 1944
(Gammel fransk melodi)
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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: ...
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Olsvik fysioterapi & manuell terapi
Fysioterapeut

Ingrid Skulstad Eland

Manuell terapeut

Nic Eland

Fysioterapeut

Martin Hagen

Gratulerer med dagen til dere alle her i Olsvik!
Mai. Ordet det blomstrer av. Ingen annen måned gir meg så mange assosiasjoner av lys, farger
og forventning som mai. Og ingen annen måned har heller gitt meg så mange våkne netter,
arbeidsnetter, puggenetter.
Jeg tenker tilbake på skoletiden, hvor eksamener stod i kø. Studieoppgaver og tusenvis av
sider som absolutt burde vært lest. Så eksamensnervene, dagen før vi skulle prøves i alt det
vi hadde vært gjennom siste året, eller gjerne over flere år. Ville det gå bra denne gangen
også? Ville jeg treffe på oppgaven eller? Spenningen i lokalet like før oppgavene ble delt ut.
Vaktene. Husk: ingen fikk snakke etter at oppgavene var utdelt! Fjusk ble slått hardt ned på.
Vakter som fulgte på toalettet. Lufting 2 ganger. Ingen bøker tilgjengelig, alt måtte taes fra
eget hode. Dere husker det nok alle sammen!

Olsvik Helsehus
Olsvikåsen 4, 5183 Olsvik
Tlf. 55 26 95 58

Verden forandres og vi med den. I dag er det helt andre eksamensordninger enn den gang.
Elevene får anledning til å forberede oppgaven på forhånd, de kan lese og jobbe målrettet i
forhold til stoffet de skal presentere. De kan bruke oppslagsverk, internett, alle tilgjengelige
hjelpemidler i forkant. De kan samarbeide to og to eller jobbe i grupper. De skal presentere,
men også prestere. Kravene er mye høyere til det å finne frem i jungelen av stoff, velge
ut det som er relevant i forhold til oppgaven og presentere dette på en måte som viser
egne vurderinger på en helt annen måte enn tidligere. Skolen skal lære elevene å tilpasse
seg det yrkeslivet de skal ut i. Her kreves det selvstendighet og det å kunne ta seg frem i
medieverden.
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Mandag - Fredag: 09.00 - 22.00
Lørdag:
09.00 - 20.00

KJØKKELVIK
TLF. 55 26 77 90

Jeg tror fremdeles at elevene har mye press på seg på denne årstiden selv om
eksamensrammene er forandret. Jeg husker fra skoletiden min at jeg ofte tenkte: ”Når jeg er
ferdig med alle mine eksamener skal jeg NYTE hver dag, hver eneste vår, resten av livet!”
Jeg skriver dette slik fordi vi alle har godt av å forstå at ungdommene våre antagelig opplever
et forventningspress fra skole og samfunn som av og til kan være tungt å bære. Og fordi det
er viktig at vi støtter dem og setter dette inn i riktig perspektiv for dem. Skole er viktig, men
ikke det viktigste. At barn og unge har voksne rundt seg som BRYR seg, som viser at det ikke
er de enkelte prestasjonene som betyr mest, og som viser barnet kjærlighet uavhengig av
dets prestasjoner. DET er det viktigste.
Og underlig nok: Når dette skjer, blir barnet trygg i sin verden og kan klare, ja akkurat: de
utroligste prestasjoner!
Lykke til med dagen og eksamen!
Beste hilsen
Lise Holsen Skei
Rektor Olsvik skole

Olsvikskjenet 151, 5184 Olsvik - Tlf. Døgnservice 55 93 42 00
Mobiltlf. 915 35 266
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Alltid go’e tilbud!

Oramix dusjbatteri
STADIG PÅ TOPPEN!
Mand.-fred. 9.00-16.30
Torsdag
9.00-19.00
Lørdag
Stengt

Vi fører anerkjente merker Se våre utstillinger!
www.mmcas.no

VVS-BUTIKKEN

OLAV HUNDVEN A/S

Autorisert rørleggerforretning

Hallheimslia 21, 5184 Olsvik
Tlf. butikk/verksted 55 26 41 78

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

MMC AS Vetrlidsalm 5, 5014 Bergen
REGNSKAP • BEDRIFTSRÅDGIVNING • FINANS

55 54 49 00

I forbindelse med 17. mai 1999
initierte Foreldrerådets Arbeidsutvalg premiering av beste klasse i 17. maitoget, og
denne ordningen har vært videreført hvert år siden den gang. 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.

PREMIERING AV BESTE KLASSE I SKOLETOGET.

I år finner man disse elevene spredt i klasse 5A, 5B og 5C. Vi ser her et bilde av årets
klasse 5A der mange av fjorårets 4B-elever er med.
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Klassen som vant pokalen i 17.mai toget i fjor var klasse 4B.

v/Øyvind Daae, Hallheimslia 21, 5184 Olsvik
11

Gratulerer med dagen alle sammen!
Hagerups vei 99
5067 BERGEN
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• Rehabilitering
• Nybygg
• Vedlikehold
• Våtrom
• Trapper
Tlf: 55 50 68 20
Fax 55 50 68 21
E-post: post@haugebygg.no

Nå er våren her og vi er igjen samlet 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 man hadde funnet veien til skolen i fjor.
I samarbeid med skolen har FAU arrangert en kveldssamling for foreldrene i 1. og 2.
trinn. Mange foreldre møtte opp for å høre Torstein Haldorsen snakke om grensesetting
og kommunikasjon. Kurset var veldig lærerikt. Haldorsen ga innspill som kan brukes,
ikke bare mellom barn og foreldre men også oss voksne i mellom. Vi håper å kunne
tilby kurset til foreldre på flere trinn senere.
Denne vinteren har FAU arrangert kurskvelder i gitar, dans og tegning. Det var stor
pågang til kursene. Deltagerne er ivrige og har blitt veldig flinke. I forbindelse med
kurskveldene har vi åpen skole og en kafé der ungene samles. Det er god stemning på
kursene og vi satser på å forsette neste år.
Tradisjonen tro har FAU også i år arrangert karneval for barnetrinnet. Oppmøtet er
stadig like godt. Det tyder på at barn og foreldre koser seg sammen på karnevalet. De
yngste satte stor pris på klovnen Charlie som var årets underholdning. Han var veldig
dyktig og barna var mektig imponert. Diskotek for mellomtrinnet ble det også i år. Det
er et populært arrangement og mange møtte opp. Pølser og brus gikk ned på høykant
og barna danset til de ble gode og varme.
Vi er fortsatt for få foreldre i FAU og det setter en del grenser for hva vi klarer å få til.
Vi er derfor fornøyd med at vi har klart å opprettholde arrangementene fra tidligere
år.
Takk til alle foreldre som stiller opp som vakter! Uten dere hadde vi ikke kunne laget
aktiviteter for barn og ungdom her i Olsvik.
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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Hilsen fra Olsvik Skolekorps
med bilder fra 2006
Juniorer og aspiranter opptrer på scenen 17. mai.

OLSVIKÅSEN 16
(På baksiden av Safari)
Pensjonistpris
tirsdag - onsdag

Tlf. 55 50 96 60

Bildene på de neste 5 sidene, og
mange flere, kan du se i farger på
www.olsvikskolekorps.no

ÅPNINGSTIDER:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

09 - 16
09 - 20
09 - 16
09 - 20
09 - 16
09 - 14

llklang
korps og Musikklaget Fje
I juni reiste Olsvik Skole
s.
orp
lta i NM for skolek
til Sandefjord for å de
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-Et steg foran med et helhetlig helsetilbud.

ut
Klipp sen
annoenn med!
d
og ta
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. 16.06.2007

te
Bjørn Andersen, vår fas
set
dirigent for hovedkorp

onumentet
let foran hvalfangstm
Her er hele gjengen sam
d
jor
def
ng i San
midt i en stor rundkjøri

Ta turen innom butikken for profesjonell
veiledning og alltid gode tilbud.
Tennebekk Næringspark, Lyderhornsveien 287

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

Hovedkorpset til
Olsvik og Fjellklang
på NM-scenen
i Sandefjord
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27.10.2006 fylte Olsvik skolekorps 25 år, og det ble feiret med en stor
jubileumskonsert i Vannkanten kultursal sammen med Jan Eggum og
Musikklaget Fjellklang - våre korpsvenner på Brattholmen.
Her ser du noen få bilder fra konserten.
Fotograf:
Øyvind Zahl.

Bildene kan også ses i
farger på
www.olsvikskolekorps.no

he
Han hadde en

l del humor på

lager også.

Korpsets yngste fikk gleden
av å åpne konserten

17
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Aspiranter og juniorer bakerst på scenen,
hovedkorpset fremme på gulvet

Konserten ble avsluttet med “Ta meg med hjem“ og “En natt forbi”, korpset og Jan Eggum i samspill.
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Olsvik Skolekorps - Hovedkorpset 2007.
Lisa, Silje S, Benjamin, Espen, Christer, Eivind, Martin F, Ida, Hanne, Mille, Kim Chi,
Eirin, Hilde, Tanja Olivia, Marie, Silje vdM, Martin W, Jayanthan og Ajanthan.
(Dirigent Bjørn Andersen og musikant Kristin er var ikke tilstede da bildet ble tatt.)
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Olsvik skolekorps
finner du på
www.olsvikskolekorps.no
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Olsvikskjenet 141
5184 Olsvik
Te l e f o n 5 5 5 0 1 7 0 0
Fax 55 50 17 17
www.wikholm.no
stein@wikholm.no

Norheim Bl.

Anleggsgartnermester Wikholm as
er en av vestlandets største anleggsgartnere.
Vi opparbeider og vedlikeholder
uteområder, gater og parker.

Safari

Olsvik
Skole
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Åpningstider:
Man-Tor: 12-22
Fre-Lør: 12-23
Søndag: 12-22
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Skjenlia
Skole

Tlf: 55 50 77 80
www.bowling1.no

Rute for 17.mai-toget

Grøntulien

Tannlegene MNTF

SLIK BLIR SKOLEPLASSEN ORGANISERT 17. MAI

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

OPPSTILLINGSPLASS
FOR 17.MAI-TOGET
(Se side 25)
OMRÅDE FOR LEKER

Tlf. 55 26 55 38

KAFETERIA

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

WC
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Gassballonger
selges på skolen
hele dagen!

TIL
OLSVIKHALLEN

OMRÅDE FOR LEKER
(ved uværskur)

FISKEDAM
SCENE
BODER
BAMSESTIGE


GASSBALLONGER

GODVIK BENSIN AS
24

5.KL.
6.KL.

GODVIKSVINGENE 160, 5179 GODVIK
TLF. 55 26 47 70 FAKS 55 93 60 85

7.KL.

ÅPEN ALLE DAGER TIL KL 22:00

10.KL

8.KL.
9.KL.

BARNEHAGENE

OPPSTILLING
17.MAI TOG
2.KL.
3.KL.

MUSIKKORPS

FANEBORG
1.KL

4.KL.
UNGDOMS
TRINNET

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

Åpningstid: 9 -22 (20)

OLSVIK
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17.mai-komitéen i Olsvik takker
Fagertunet B/L
Fæsteråsen B/L
Fæsteråsen Huseierlag
Fredheim B/L
Grøntulien B/L
Norheim B/L

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

for økonomisk støtte til fjorårets
og årets 17.mai-arrangement.
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MANDAG-FREDAG: 10-20 (Mat: 9-21)
LØRDAG: 10-18 (Mat: 9-19)

DIN DEKKFORHANDLER
Lyderhornsvei 287 Tennebekken næringspark, 5171 Loddefjord
Tlf: 55 93 53 90
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55 93 59 00

www.skaartrans.no

Sammen med deg skaper vi den beste løsningen for din økonomi!
I Handelsbanken på Vestkanten får du personlig service og rask
behandling. Vi har konkurransedyktige betingelser og alle de produktene du behøver innen finansiering, sparing og plassering.
Handelsbanken er en av Norges mest
velansette banker og har de mest fornøyde
kundene. *
Handelsbanken-konsernet er en av Nordens
mest solide banker. *EPSI kundeundersøkelse O6.
Du finner oss på Vestkanten under Badeland.
Velkommen innom!

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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