17. mai

på Olsvik skole

2009

A RR: O L S V I K S K O L E K O R PS OG FAU

17.
mai
PROGRAM FOR DAGEN
08.00 Flaggheising på Olsvik skole.
Olsvik Skolekorps spiller.
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Taxi 1 dekker dine transportbehov!
Dedikert bil ved forhåndsbestilling om morningen?
Taxi 1, selvfølgelig!

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.
14:30 Festgudstjeneste i Olsvik kirke ved menighetsprest
Arve H. Haugland. (Ferdig ca. 15:15)
15:30 Olsvik skolekorps spiller opp utenfor kirken og
marsjerer ned til skolen.
15.30 Oppstilling på skoleplassen for dem som ikke
kommer fra kirken.
15.45 Toget marsjerer ut fra Olsvik skole etter at toget fra
kirken har ankommet. (Rute: se side 21)
16.25 Toget ankommer Olsvik skole.
16.30 Tale og underholdning fra scenen.
Skolekorpset spiller. 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)

Vi tilbyr
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- Kranbiler
- Byggekraner
- Containere
- Gangtunneler
- Byggmontering
- New Jersey stein
- Lastebiler og varebiler
- Semitrailer med og uten kran
- Kraner og kranutleie

Gjennom over 40 år har vi jobbet
oss opp mot å bli en av de beste i
Bergen på kranbiler. Vår spesialitet
ligger innenfor kranbiler og spesialtransporter.
Vi disponerer nye og moderne
kranbiler som kan klare de fleste
oppdrag, og vi har en flott stall med
sjåfører som vet å drifte disse bilene
på den beste måten.
Vi har kontorer sentralt plassert i
Tennebekk Næringspark.

www.svanevik.no
Lyderhornsveien 287, 5171 LODDEFJORD
E-post: post@svanevik.no

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

Elsa-Kristine Paus

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

Kjære innbyggere i Olsvik,

Gratulerer med dagen!
Selv om dagen i dag på mange måter er hektisk, håper jeg vi alle kan ta oss litt tid til ettertanke.  For noen uker siden traff jeg en mor som fortalte følgende: “Jeg har en sønn
som er 23 år. Han vervet seg som soldat i Afghanistan. Der var han i 8 måneder. Da han
kom hjem sa han til meg: Vet du, mor.. Vi som er født i Norge har virkelig fått den største
Lottogevinsten i fødselsgave!”
Gutten hadde gjennom sin tid i Afghanistan erfart krig, fattigdom, nød og ufrihet. Dette
hadde gjort noe med ham. Han sammenlignet sitt liv i Norge med livene til menneskene
i det krigsrammede landet, og plutselig hadde verdens store urettferdighet gått opp for
ham. Det er virkelig tilfeldig hvilket liv man blir født til!

Telefon: 55 15 40 30
Leirvikflaten 5 - 5179 Godvik - Telefaks: 55 15 40 31
E-post: firmapost@kjell-hansen.no
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Mandag - Fredag: 7 - 23
Lørdag: 8 - 21

KJØKKELVIK
TLF: 55 26 77 90

For meg er dette et tankekors i dag på nasjonaldagen vår. Det er tilfeldig at akkurat vi
bor i akkurat dette landet som har akkurat denne levestandarden. Vi er få mennesker
- bare en liten brøkdel - av jordens milliarder. Og det er lett å skjønne at mange mennesker ønsker å komme til Norge og delta i vår velstand.
Jordens samfunn har skrumpet inn de seinere år. En eksplosjon i utviklingen av digitale
kommunikasjonsmuligheter, samt reisemuligheter, gjør at især unge mennesker i dag er
svært internasjonale. De studerer i utlandet og mange bosetter seg utenfor Norge. Jeg
mener dette har mange positive sider ved seg. De unge lærer om jordens utfordringer,
klimatrusselen, kunst og kultur på en helt ny måte. De ser de sosiale klasseskillene,
urettferdigheten i matvarefordelingen og hva krig gjør med mennesker.
Jeg tror at de derved blir bedre i stand til å takle disse utfordringene på en måte som
ivaretar oss alle i fremtiden. Det er bare ved å dele at alle kan bli mette. Det er bare ved
å respektere det kan bli slutt på krig. Det er bare ved å innse at vi alle trenger hverandre
det kan bli slutt på klimautfordringene.
Et eksempel på at menneskene begynner å forstå dette er samarbeidet om å slukke
lysene en time, samtidig, over hele jorden den 28.mars.
Jeg takker dere alle for godt samarbeid, og ønsker at vi alle, ofte, kan kjenne hvor heldige vi er som er født Lottomillionærer.
Ha en flott 17.mai-fering!

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

Beste hilsen
Lise Holsen Skei
Rektor Olsvik skole
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- Bremser
- Clutch
- Støtdempere
- Eksosanlegg
- Service
- EU-kontroll
Telefon

AUTORISERT
BILVERKSTED

(Periodisk kjøretøykontroll)

- Rimelige priser

55 93 02 74

v/Øyvind Daae,
Hallheimslien 21, 5184 Olsvik

www.fixbil.no

Mandag - fredag 08:00 - 16:00

10

Vi utfører alt av rørleggerarbeid:
Service, nyanlegg, rehabilitering ...
Vår kompetanse - din trygghet!
Dette bildet av 5. klassetrinn er tatt i april 2008.

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 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.

Avdeling Olsvik: Hallheimslien 21, Tlf: 56 14 04 40
E-post: post@hogmvvs.no
Det var 5. klassetrinn som vant pokalen i 17. mai-toget i fjor.

I OLSVIK
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Gratulerer med dagen alle sammen!
Nå er våren her og vi er igjen samlet her på skolen vår. 17. mai er en nasjonal
festdag, og er først fremst barnas dag. Vi går i tog og spiser oss mette på is og
god mat, og både barn og voksne setter stor pris på å kunne feire denne dagen
sammen med venner og familie i nærmiljøet.

Nedbergeveien 13, 5178 LODDEFJORD

Telefon:

55 50 15 40
12

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.
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 like god tid og mulighet. Det er uansett viktig for alle foreldre å
støtte opp om barna og skolen på aktiviteter slik som Olsweek. Det er en god
anledning til å bli kjent med andre barn og deres foreldre.
FAU vil oppfordre foreldre til å engasjere seg i elevenes læringsmiljø, for egen
del, for skolens del og fremfor alt – for barnas 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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E-post: post@hage-naturstein.no

Tlf: 908 47 087

(Mille, Eirin,
Martine, Espen
og dirigent Bjørn
var ikke til stede da
bildet ble tatt.)

Ina, Ruben, Ajan,
Lan, Jayan,
Silje vdM, Marie,
Silje S, Tanja-Olivia,
Benjamin, Martin,
Frode og Eivind.

Hovedkorpset
2009
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Olsvik
skolekorps

Vi utfører alt innen:

- Natursteinsmur
- Oppgradering / Opparbeiding av hage
- Belegningsstein
- Asfalt
- Graving, boring og sprengning
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En hilsen fra Olsvik skolekorps
med bilder fra 2008
Vil du støtte skolekorpset
hver gang du tipper?
Send SMS
«GRASROTANDELEN 976301560»
til 2020 (tjenesten er gratis)
eller be kommisjonæren legge inn
Olsvik skolekorps som din grasrotmottager når du er på butikken.

Maidager er ute-dager...
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Dette koster deg ingenting!
TUSEN TAKK FOR DIN STØTTE!

...og junidager
er bade-dager
(fra seminaret
på Anglevik)

Les mer på www.grasrotandelen.no
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Høstkonsert
i kulturuken

Aspirantene og juniorene har
det gøy på vårens seminar

www.olsvikskolekorps.no

www.olsvikskolekorps.no

Olsvik skolekorps - Juniorkorpset 2009
Anette (dirigent), Kathrine, Sander, Anders, Emma, Carmen, Markus, René, Sindre og Adrian. (Martin var ikke til stede.)

Vilde,
Elida-Marie,
Pawel,
Sol,
Natalie,
Elisabeth og
Anette (dirigent)

Aspirantkorpset
2009

Olsvik
skolekorps

18
19

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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TAKTEKKING

ISOLERING OG MEMBRANER
IcopalTak Vest AS

Skjenlia
skole

avd. Bergen
Leirvikåsen 37,
5179 Godvik
Telefon: 55 50 79 00
Telefax: 55 50 79 05
E-mail: nogns@icopal.com
www.icopal.no

Størst på tak - og vel så det!

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: 08:00-19:00 Tirsdag: 08:00-18:00
Onsdag-fredag: 08:00-15:30 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
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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 - KJØPEFILMER - CD’ER
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
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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OLSVIKÅSEN 16
(På baksiden av Safari)
Pensjonistpris
tirsdag - onsdag

Tlf. 55 50 96 60

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

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

DIN DEKKFORHANDLER
Lyderhornsvei 287 Tennebekken næringspark, 5171 Loddefjord

Tlf: 55 93 53 90
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Åpningstider:
Man-Tors
Fredag
Lørdag
Søndag

12-22
12-23
12-23
12-22

www.bowling1.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 O8.
Du finner oss på Vestkanten under Badeland.
Velkommen innom!

Gratulerer med dagen,
og lykke til med feiringen!
Lyderhorn karateklubb holder til i
Olsvikåsen 18, like ved Safari og
Olsvik Helsehus.

SHOTOKAN KARATE

LYDERHORN
KARATEKLUBB
grunnlagt 1989

Vi ønsker nye medlemmer
velkommen, og har nybegynnerpartier for både barn og
voksne hver høst og vår.
For mer informasjon om klubben
og aktuelle treningstider, sjekk
gjerne hjemmesiden vår:

www.lyderhorn.no

Vi kan også kontaktes pr epost:

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

