17. mai

på Olsvik skole

2012
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Jeg drømmer om
å bo et sted… der jeg
kan ha kjæledyr

17.
mai
PROGRAM FOR DAGEN
08:00 Flaggheising på Olsvik skole.
Olsvik skolekorps spiller.
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.
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14:00 Kafeteria og salgsboder åpner i/ved Olsvikhallen.
15:30 Oppstilling på skoleplassen.
15:45 Toget marsjerer ut fra Olsvik skole
(Rute: se side 27)
16:25 Toget ankommer Olsvik skole.
16:30 Tale og underholdning fra scenen. Skolekorpset
spiller. Leker og aktiviteter for store og små

Finn din drømmebolig på storbergen.no
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STORBERGEN
Der du drømmer om å bo

17.09.10 13.11

Salg av is, brus, pølser, kaker, kaffe, popcorn, sukkerspinn,
17. mai-ting og gassballonger. Hoppeslott - Presisjonsskyting
med ball - Fiskedam - Spikerslag, ringkasst, pilkast med mer.
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JA, VI ELSKER DETTE LANDET

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 31.01.1997
Uansett størrelse skal ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år.

TA TILSTANDSKONTROLL PÅ DIN OLJETANK NÅ!

RING OSS PÅ TLF. 55 50 85 00 FOR TILBUD
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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.

Service - Kvalitet - Pålitelighet
Nå også med autorisert kjøreskole

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
Det 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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Velkommen til
olsVik Apotek
-Ditt nye lokAle Apotek!

Kjære Olsvik.
Gratulerer med dagen!
Det er så flott å se at Olsvik blomstrer. Engasjementet ditt betyr noe, ikke
bare gjør det en forskjell for den enkelte du bryr deg om, men det gir frukter
og næring til nytt pågangsmot for andre. I Olsvik gjør vi hverandre sterkere
gjennom å løfte fram de gode eksemplene og hverandres positive egenskaper.  
Det gjør oss tryggere og også bedre i stand til å løse de vanskene vi måtte stå
overfor. Kanskje har året som har gått, gjort vårt samhold og mangfold enda
mer solid fordi vi mennesker har evnen til å vise omtanke for andre.
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•
•
•
•

KORT VENTETID!
PARKERING VED DØREN!
HYGGELIG SERVICE!
GRATIS UTKJØRING AV VOLUMVARER,
SOM INKONTINENSEUTSTYR OG ERNÆRING!
• SE ETTER VÅR KUNDEAVIS FOR GODE TILBUD!

Det er et stort privilegium å få arbeide med barn og unge på Olsvik skole.
Ingenting er som å se barns begeistring over å få til noe de aldri har klart
eller gjort før, enten det er å knekke lesekoden, danse foran klassen eller om
det er å endelig ha forstått hvordan en løser likninger med to ukjente. Jeg lar
meg begeistre med dem, slik glede er til stor inspirasjon.  Vi vil alle videre, og
dagens stoppested er bare en liten pause før turen går videre i morgen. Min
oppfordring er å ikke bli for lenge på venterommet, for venterom er ekstremt
kjedelige i lengden. Ta heller med deg noen, da kan dere ha begeistringen
sammen.
På nasjonaldagen vår er det ikke vanskelig å stråle. Det er dagen vi gleder
oss sammen over at vi er en sterk nasjon og et sterkt lokalsamfunn som har
planer om å blomstre enda flottere og mer mangfoldig ved neste anledning.

Ditt Apotek Olsvik

Du finner oss på olsvikåsen 8A,
2. etAsje over sAfAri olsvik.

Følg oss på facebook:
Ditt Apotek Olsvik

Åpningstider:
Man-fre 09:00-17:00 Lør 10:00-14:00
Adresse: Olsvikåsen 8A, 5183 Olsvik
Telefon: 55 93 03 31
E-post: ditt.olsvik@apotek.no

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Med de beste ønsker om en hyggelig 17.mai feiring.
Rune Golf
Rektor - Olsvik skole
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I OLSVIK

- Bremser
- Clutch
- Støtdempere
- Eksosanlegg
- Service
- EU-kontroll

AUTORISERT
BILVERKSTED

(Periodisk kjøretøykontroll)

- Rimelige priser

Mandag - fredag 08:00 - 16:00

Telefon

55 93 02 74
v/Øyvind Daae,
Hallheimslien 21, 5184 Olsvik

www.fixbil.no
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Bergen Prosjekt AS
Den komplette innredningsentreprenøren

Vår målsetning:

Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor.

www.bph.no

PREMIERING AV BESTE
KLASSE ELLER KLASSETRINN I SKOLETOGET:
Siden 17. mai 1999 har
FAU premiert beste
klasse eller klassetrinn i
17. mai-toget. Juryen
befinner seg ute blant
tilskuerne, og resultatet
offentliggjøres fra
scenen etter talen på
17. mai. Premien består
av to pokaler: En vandrepokal og en pokal til
klassens odel og eie.

Vi skreddersyr løsninger både til offentlige og private næringsbygg.

Dette bildet av dem
er tatt i år, og de
går nå i 5. klasse.

Kunder:

Det var 4. klassetrinn som vant
pokalen i 17. maitoget i fjor.

Å være den foretrukne innredningsentreprenøren for våre kunder.

Gratulerer med dagen!

En hilsen fra FAU med bilder fra
forskjellige aktiviteter

Stort utvalg på
ferske råvarer til
enhver anledning.

Vestkanten І Lagunen І Midtun І Laksevåg І Olsvik І
Fantoft І Krambua І Støletorget І Øyrane Torg І Knarvik
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Olsvik fysioterapi & manuellterapi
Fysioterapeut

Ingrid Skulstad Eland

Manuellterapeut

Nic Eland

Fysioterapeut

Stina Aakre Vevle

Olsvik Helsehus
Olsvikåsen 4, 5183 Olsvik
Tlf: 55 26 95 58
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bare lave priser
Mandag - Fredag: 8 - 22
Lørdag: 9 - 20

KJØKKELVIK

TLF: 55 26 77 90

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

Olsvik skolekorps - mars 2011
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Fem gode grunner
for å bli med i korps:

BERGEN VEST - VOLVO’S KOMPETANSESENTER

Ny komplett Volvo-forhandler
i Bergen Vest / Kjøkkelvik
Nedbergeveien 13, 5178 Loddefjord
ÅPNINGSTIDER:
Salg...........: Man-Fre
Torsdag
Lørdag
Verksted....: Man-Fre
Delelager...: Man-Fre
16

0900-1630
0900-1900
1000-1400
0700-1600
0730-1600

Telefon:

55 50 15 40
www.frydenbo.no

Barn som
spiller blir
stolte barn

oktan · Foto: Jan Lillehamre

Kjære foresatte

1.

Du
blir
i godt
humør
Du blir
i godt
humør
av
spille
musikk.
av ååspille
musikk.

2.

Du
fårbedre
bedre
selvtillit
av
Du får
selvtillit
av
et instrument.
åå mestre
mestre
et instrument.

3.

Du
trimmer
hjernen
og
Du trimmer
hjernen
og
blir flinkere
på skolen.
blir
flinkere
på skolen.

4.

Du
fåroppleve
oppleve
flotte konDu får
flotte konserter
og spennende
turer.
serter
og spennende
turer.

5.

Du får
for livet!
Du
fårvenner
venner
for livet!

Og
somvoksen
voksen
Og som
blir dublir du
enda stoltere
av barnet
ditt!
enda
stoltere
av barnet
ditt!
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Får du rapportene når du trenger dem?

MMC EXTRA

Regnskap med tidsgaranti*

Regnskap innen 10 dager
Årsoppgjør innen 10 dager
MMC AS

Tlf 55 54 49 00

www.mmcas.no ...vi garanterer og leverer!
* Gjelder 10 virkedager, og forutsetter bruk av MMC sine rutiner.

www.sotratakstol.no

Tlf: 56 31 22 90

www.musikkorps.no

Landets største leverandør
av instrumenter

Olsvik skolekorps tar opp nye aspiranter i september hvert år.
Elever i 3. klassetrinn får da lapp med seg hjem fra skolen.
Følg med i skolesekken tidlig i september. Informasjon om
opptak av nye aspiranter kommer også på vår hjemmeside.

Vi i Olsvik skolekorps ønsker
alle en riktig fin 17. mai!
www.olsvikskolekorps.no

Olsvik Idrettslag ønsker alle en riktig god 17. mai!
PENSJONISTPRIS
tirsdag - onsdag

OLSVIKÅSEN 16
(På baksiden av Safari)

ÅPNINGSTIDER:
Mandag, onsdag og fredag:  . . . . . 9 - 16
Tirsdag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 19
Torsdag:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 17
Åpent annenhver lørdag:  . . . . . . . 9 - 14

SKOLERABATT
ungdom 15-18 år:
20 % på klipp.

Tlf. 55 50 96 60

18
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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: 08:00-19:00 Tirsdag: 08:00-18:00
Onsdag-fredag: 08:00-15:30 Lørdag etter avtale.
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OLSVIK IL - Rekruttering

Vi i Olsvik IL ønsker alle 1. klassinger hjertelig velkommen til klubben vår.
Olsvik IL kan tilby fotball, idrettskole og fotballskole for 1. klasse - 7. klasse om
sommeren - åpen for alle.
Klubben vår blir drevet på dugnad, så vi er derfor avhengig at dere som foreldre
stiller som trenere i fotball og idrettskole.
Vi tilbyr kurs til alle foreldre som vil bidra.
Olsvik IL har lag i ulike aldersklasser og ønsker alle nye medlemmer velkommen!
Dersom du bor i Olsvik-området og tenker at nettopp DU kan tilføre klubben vår
noe positivt, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.
mvh
Olsvik IL

www.olsvikil.no

Hvem får din
Grasrotandel?
Kipleveien 21, 5179 Godvik
Tlf: 99 31 22 22 E-post: post@drengenes.no

Norsk Tipping gir 5 % av innsatsen din til en grasrotmottager,
og DU kan selv bestemme hvem som skal få den! Hvis du
ennå ikke har valgt din grasrotmottager, så gjør det NÅ!
Det koster deg ingenting.

La DIN Grasrotandel gå til noe positivt i nærmiljøet ditt.

22

• Eiendomsvedlikehold – vinter og sommer
• Byggmestertjenester
• Taksering - Boligsalgsrapport og verdivurdering
• Motormekanisk – Båtmotorer med mer
• Trefelling

Aktuelt nå: Drenering!

Kontakt oss på telefon 908 25 596
eller epost: boge@altiservice.no

Vil du gi din
Grasrotandel
til Olsvik skolekorps?
Send SMS:

«GRASROTANDELEN 976301560»
til 2020

Vil du gi din Grasrotandel
til Olsvik idrettslag?
Send SMS:

«GRASROTANDELEN 983531830»
til 2020

SMS-tjenesten er gratis, men fungerer bare hvis du har
registrert deg med ditt mobilnummer hos Norsk Tipping.

Rimi Olsvik
7-23 (8-21)

Eller du kan be betjeningen ved tippedisken om å registrere
den grasrotmottager du ønsker neste gang du er på butikken.
Husk å ta med spillerkortet ditt.

Les mer på www.grasrotandelen.no
OLSVIK SKOLEKORPS OG OLSVIK IDRETTSLAG TAKKER
VÅRE GRASROTGIVERE FOR STØTTEN!
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litt brunere
- mye vakrere -

20%
e KS t r

A SOl

e t iD !
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Med solpasset kan du ta sol
uten å tenke på vekslepenger.
Du får 20% mer soletid når du
bruker Solpasset.

BeSøk VÅRt SOlSenteR
Brun og blid Olsvik, Olsvikåsen 16

OPPSTILLING 17. MAI-TOGET
Åpningstider: Mandag-fredag 07.30-23.00, Lørdag 09.00-19.30 Søndag 10.00-23.00
Nærmeste Brun og blid solsenter finner du ved å sende: BB HVOR til 1960
Besøk oss på facebook: www.facebook.com/Brunogblid
Grønt nr: 800 34 033, www.brunogblid.no

oppe på den store skoleplassen

Norheim BL

Safari
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Olsvik
skole

27
Olsvikhallen

Skjenlia
skole

Rute for 17. mai-toget

Grøntulien

17.mai-komitéen i Olsvik takker...
DIN DEKKFORHANDLER

Lyderhornsvei 287 - Tennebekken næringspark, 5171 Loddefjord

Tlf: 55 93 53 90

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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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

Gassballonger
selges i

Olsvikhallen

på 17. mai!

AKTIVITETER i og rundt
Olsvikhallen på 17. mai
Hoppeslott - Presisjonsskyting fotball
Fiskedam - Spikerslag - Ringkast på flasker
Pilkast - Lynlodd - Lykkehjul
Sekkeløp - Sykkelløp på 3-hjulssykler - Potetløp
Gassballonger - Kiosk
Kafeteria med kaker, boller, vafler, kaffe, te,
pølser, brus, is, popcorn og sukkerspinn.
30
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Overskuddet av arrangementet går til
Olsvik idrettslag, Olsvik skolekorps og FAU

Oppstilling av toget blir på den store skoleplassen oppe!
- 17. mai-komitéen -

Vi henstiller til alle å benytte bosskorgene som er plassert i og utenfor
Olsvikhallen, og til å rydde etter seg
når man forlater bordene. Da blir
det triveligere for alle.

ÅPENT 365 DAGER I ÅRET - KL 05.00-01.00

GRATIS

Vi inviterer deg til en
gratis kroppsanalyse hos
oss på In Shape.
Få en analyse over din
kroppsammensetning,
noe som gir et bedre
bilde enn å kun bruke
kg på baderomsvekten.

Nyhet!
Nå kan du selv låse deg inn
utenfor betjent åpningstid
hos In Shape.
Vi holder nå åpent alle dager

kl. 05.00-01.00

Tilbudet er uten videre
forpliktelser. Maks 1 pr kunde.
Må benyttes innen 15.06.12.
Denne siden benyttes som kupong.

Vi har tilbud til hele familien!
Saltimer

Slyngetrening

Styrkeavdeling

Barnepark

Dansekurs

Solarium

www.in-shape.no
KONTAKT OSS

4000 47 60
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UTEN BINDINGSTID - FRA KR 299,- PR MND

