17. mai

på Olsvik skole

2008
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17.
mai
PROGRAM FOR DAGEN
08.00 Flaggheising på Olsvik skole.
Olsvik Skolekorps spiller.
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08.05 Skolekorpset marsjerer fra skolen og ut i
området Olsvikmarken/Olsvikstallen.
ca kl. 08.15: Flaggheis i Fagertunet BL.
ca kl. 08.25: Flaggheis i Olsvikstallen BL.
13.00 Kafeteria og salgsboder åpner på Olsvik skole.
15.30 Oppstilling.
15.45 Toget marsjerer ut fra Olsvik skole.
(Rute: se side 21)
16.25 Toget ankommer Olsvik skole.
16.30 Taler for dagen. Skolekorpset spiller.
Underholdning og leker.
Salg av is, brus, pølser, 17. mai-ting, gassballonger.
Kafeteria.
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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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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:
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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

www.mmcas.no

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

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
REGNSKAP • BEDRIFTSRÅDGIVNING • FINANS
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Kjære Olsvik-inger!
Gratulerer med dagen!
Merkedager er gode. Da stopper verden et øyeblikk - ettertanken kan komme,
og jeg kan minne meg om tanker jeg har skjøvet i bakgrunnen en stund.
17.mai. Våren er her nok en gang - og jeg takker for at jeg bor i dette landet
med alle sine goder.  De 4 årstidene er varierte, spennende og setter merker
her nord - nå venter vi på sommeren.
Vente - hva betyr det? Se frem til, glede seg til, lage planer og se for seg bilder
i fremtiden… Vi trenger det.  
Likevel. Livet er jo faktisk nå. Ofte glemmer jeg det i min travelhet. Hva er livet
annet enn fullt av øyeblikk? Det setter krav til meg om å være tilstede i øyeblikket. Ikke bli fanget av gårsdagen, ei heller for mye av morgendagen.
De øyeblikk jeg klarer å være tilstede er de beste. Da opplever jeg flyten i livet
- øyeblikk der tiden er borte - jeg blir bare fanget av et menneske, musikk,
naturen - lyset, fuglene, eller bare det å være.
Vår hverdag er for de fleste veldig travel. Fylt av arbeid, plikter, oppfølging av
noe vi føler vi “må” til enhver tid. Kravene til vellykkethet er store, og vår materielle standard er på verdensbasis høy. Vi setter ofte likhetstegn mellom lykke
og materiell vellykke. Vi bytter ut bilen, pusser opp huset, kjøper nye klær,
reiser.. Hvordan kan det da ha seg at så mange likevel ikke opplever “lykken”?
Vi kan sannsynligvis ikke kjøpe den. Kanskje vi har misforstått?

Mandag - Fredag: 7 - 23
Lørdag: 8 - 21

KJØKKELVIK
TLF: 55 26 77 90

Jeg tror vi har mye å lære på dette området. Vi reiser verden rundt. Det er et
paradoks å se fattige mennesker smile langt oftere og langt bredere enn de
fleste nordmenn gjør.
Kanskje vi skal begynne der? Med å smile? Både til kjente og ukjente? Jeg blir
glad når noen smiler til meg. Blir du?
Jeg takker for godt samarbeid mellom nærmiljøet og skolen, og ønsker dere
alle en flott nasjonaldag!

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

Filosofisk hilsen fra
Lise Holsen Skei
Rektor Olsvik skole

9

10

VVS-BUTIKKEN

OLAV HUNDVEN A/S

Autorisert rørleggerforretning

Hallheimslia 21, 5184 Olsvik

Tlf. butikk/verksted: 55 26 41 78

Alltid go’e tilbud!

Oramix dusjbatteri
STADIG PÅ TOPPEN!

Vi fører anerkjente merker Se våre utstillinger!
Bildet er tatt i april 2008, og de går nå i 5. klasse

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 forbindelse med 17. mai 1999 initierte Foreldrerådets Arbeidsutvalg premiering av beste

Mand.-fred. 9.00-16.30
Torsdag
9.00-19.00
Lørdag
Stengt

Det var 4. klassetrinn som vant pokalen i 17. mai-toget i fjor.

v/Øyvind Daae, Hallheimslia 21, 5184 Olsvik
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Gratulerer med dagen alle sammen!
Hagerups vei 99
5067 BERGEN

12

• 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 her på skolen vår. 17. mai er en nasjonal
festdag, og er først og fremst barnas dag. Vi går i tog og spiser oss mette på is
og god mat. Vi er sammen med venner og familie som vi kanskje ikke treffer
så ofte.
Samtidig vet vi at mobbing, rusmidler, vold og rasisme blir mer og mer truende
for hver enkelt av oss. Vi kan forebygge dette ved å skape et godt og tett samarbeid mellom foreldre og skole. Våre barn trenger foreldre som samarbeider og
som skaper gode nettverk.
Vi i FAU arbeider aktivt for å skape et best mulig læringsmiljø for alle elevene ved skolen. FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle
foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet
velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.
De siste årene har FAU sine oppgaver i hovedsak dreid seg om arrangementer,
slike som 17. mai, kurs, diskotek, karneval etc. Men FAU vil også fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
Vi ønsker å legge til rette for positiv utvikling hos elevene og medvirke til at
foreldrene deltar aktivt.
Foreldre har travle hverdager. Det er mye å følge opp når man har barn i
skolealder. Noen foreldre har mye tid de kan sette av til samarbeid med skolen
mens andre har ikke så god tid og mulighet. Det siste året har FAU, av forskjellige årsaker, hatt lav kapasitet. Men i skrivende stund har FAU 13 medlemmer
og det er omtrent en dobling siden i fjor. Det betyr at vi har anledning til å ta
tak i mye flere saker i tiden som kommer.
FAU vil oppfordre foreldre til å engasjere seg i elevenes læringsmiljø, for egen
del, for skolens del og fremfor alt – for elevenes beste!
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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OLSVIKÅSEN 16
(På baksiden av Safari)
Pensjonistpris
tirsdag - onsdag

Tlf. 55 50 96 60

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

9 - 16
9 - 20
9 - 16
9 - 20
9 - 16
9 - 14
15

"

-Et steg foran med et helhetlig helsetilbud.

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

ved varekjøp av minimum kr. 500

Gjelder kun ordinære varer. Gyldig t.o.m. 14.06.2008

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

Tlf. 55 51 59 00

www.dyreklinikk-vest.no

(Ajanthan var ikke til
stede da bildet ble tatt.)

Åpningstider:

Verdikupong kr. 100
Ruben, Tanja-Olivia,
Silje P, Marie,
Jayanthan, Mille,
Silje S, Bjørn (dirigent),
Eirin, Silje vdM,
Kristin, Benjamin,
Espen, Eivind og Martin.

ut
Klipp sen
annoenn med!
d
og ta

Olsvik Skolekorps
Hovedkorpset
2008
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ÅPNINGSTIDER:

En hilsen fra Olsvik Skolekorps
med bilder fra 2007

r korpset
Også i 2007 va
sammen
på sommertur
et Fjellklang.
med Musikklag
d
NM i Sandefjor
Denne gang til
stival.
Fe
ic
org Mus
eb
öt
G
l
ti
re
de
og vi

Göteborg konserthus

Fra solistkonkurransene i Hordablæsten der vi deltok med 5 solister og 6 ensembler

Avslutningskons
ert
Göteborg Mus
ic Festival
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17. mai

Musikantene ko

ser seg i Sandefj

ord

Sommerkonsert med Fjellklang
og Alvøens Musikkforening

www.olsvikskolekorps.no

www.olsvikskolekorps.no
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Olsvik Skolekorps - Aspirantkorpset 2008

Sander, Ronny Bao, Adrian, Markus, John René, Anette (dirigent), Sindre
Martine, Martin, Malin, Emma, Carmen og Kathrine, (Anders var ikke tilstede da bildet ble tatt.)
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Olsvik Skolekorps - Juniorkorpset 2008

Cecilie, Lan, Ina Marléne, Martine og Celine. (René var ikke til stede.)
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Telefon: 55 15 40 30
Leirvikflaten 5 - 5179 Godvik - Telefaks: 55 15 40 31
E-post: firmapost@kjell-hansen.no

- Også til HUND
Verdikupong kr. 100 ved varekjøp for kr. 500
Organiske vitaminer og leddkurer til hund
Hundedekken - Pleieprodukter
Faglig kunnskap, og god service
Organiske ormekurer til hund & katt Godviksvingene 158.
Tlf. 93 44 03 07

Olsvikskjenet 141
5184 Olsvik
Te l e f o n 5 5 5 0 1 7 0 0
Fax 55 50 17 17
w w w. w i k h o l m . n o
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
S
AS
PL ET
GS OG
LIN I-T )
TIL A 25
PS 7. M de
OP R 1 e si
FO (S

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

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!

SCENE

Til
OLSVIKHALLEN

OMRÅDE FOR LEKER
(ved uværsskur)

FISKEDAM
BODER
BAMSESTIGE



GASSBALLONGER

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

24

PROPANGASS - REKVISITA - STØVSUGER - TILHENGERE
NYSTEKTE BRØD OG BOLLER - DAGLIGVARER

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

B A R N E H A GE N E

OPPSTILLING
17. MAI-TOG

2. KL

MUSIKKORPS

FANE
1. KL BORG

3. KL
4. KL
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10. KL

HAMBURGER - CALSONE - DVD-UTLEIE
STOR VASKEMASKIN FOR BILER OPPTIL 2,5 m. HØYDE
BILVASK MED POLERINGSPROGRAM
HVER 6. BILVASK GRATIS!

ÅPENT:
MANDAG - FREDAG
LØRDAG
SØNDAG

07 - 22
09 - 22
10 - 22

Åpningstid: 8 - 23 (8 - 21)

OLSVIK

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

Olsvikstallen B/L
Olsvikvollen Sameie
Sameiet Nybø Terrasse
Skjenet B/L
Solåsen B/L
Åssiden B/L

for økonomisk støtte til fjorårets
og/eller årets 17. mai-arrangement.
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Mobil:

90 84 70 87 - 95 77 38 04

www.hage-naturstein.no
E-post:

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

post@hage-naturstein.no

Postboks 28 Godvik, 5882 Bergen

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 sendt en e-post til
karate@lyderhorn.no
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Oljeservice AS er markedsledende på Vestlandet innen drivstoffteknikk, og er prekvalifisert av
samtlige oljeselskap. Med over 40 års bransjeerfaring, har vi en betydelig kompetanse som totalleverandør av produkter og tjenester til tankdepot, bensinstasjoner, marinaer, tankkjøretøy etc.

UNNGÅ LEKKASJE

NB! Ny forskrift vedr. oljetanker gjeldende fra 31.01.97.
Uansett størrelse skal ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år.
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TA TILSTANDSKONTROLL PÅ DIN OLJETANK NÅ!

RING OSS PÅ TLF. 55 50 85 00 FOR TILBUD
• Tilstandskontroll av
alle typer tanker
• Skumfylling av tanker
• Komlett utskifting av
alle typer tanker

Oljetank for nedgraving

Ferdig montert kjellertank i stålkar

Oljeservice AS

Kjellertank

Skjenbrekka 2 - Postboks 508 Olsvik - 5884 Bergen
Tlf: 55 50 85 00 - Faks: 55 50 85 01 - E-post: post@oljeservice.no

www.oljeservice.no

