17. mai

på Olsvik skole

2014

A RR: O L S V I K S K O L E K O R PS,
O LS V I K I D R E T T S L A G O G FAU

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)

Service - Kvalitet - Pålitelighet
Nå også med autorisert kjøreskole

16:25 Toget ankommer Olsvik skole.
16:30 Tale og underholdning fra scenen. Skolekorpset
spiller. Leker og aktiviteter for store og små
Salg av is, brus, pølser, kaker, kaffe, popcorn, sukkerspinn,
17. mai-ting og gassballonger. Hoppeslott - Presisjonsskyting
med ball - Fiskedam - Spikerslag - Ringkast - Pilkast med mer.
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I OLSVIK

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

AUTORISERT
BILVERKSTED

(Periodisk kjøretøykontroll)

- Rimelige priser

Mandag - fredag 07:30 - 15:30

JA, VI ELSKER DETTE LANDET

Telefon

55 93 02 74
Hallheimslien 21
5184 Olsvik

www.fixbil.no
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Gratulerer med dagen,
og lykke til med feiringen!
Lyderhorn karateklubb holder til
i Olsvikåsen 18, like ved Kiwi 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

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
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2. Den store dagen vil vi feire.
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.
      Ref.:    Hurra! Vi marsjerer og vi synger
                  sanger i rødt, hvitt og blått.
                  Kjenner frihetens rytme i kroppen.
                  Fylt av glede for landet vårt.
3. Syttende mai. Nå jubler våren!
Nasjonen pynter seg til fest.
Gå sammen, elske fram verdier
så alle trives. Da har vi det best.
Ref.
4. Det går et festtog gjennom tiden
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.
Se, våre røtter de spirer og gror.
Ref.

Velkommen til
olsVik Apotek
-Ditt nye lokAle Apotek!

Kjære innbyggere i Olsvik.
Gratulerer med dagen og grunnlovsjubileet.
For 200 åre siden ble spillereglene for vårt land nedtegnet på Eidsvoll. I dag
lever vi i et folkestyre som der hver av oss spiller en rolle gjennom at vi deltar i
samfunnet. Et samfunn som har som målsetning å være både inkluderende og
raust for alle, som bor i og føler tilhørighet til landet sitt.  Jeg håper at du opplever at du som leser dette, opplever at du på en eller annen måte er engasjert
i samfunnet.  Dersom svaret ditt er nei, er min oppfordring å gjøre noe med
det. Enhver av oss kan bli så blendet av egne gjøremål at vi glemmer å se, at vi
med våre ressurser kan gjøre en forskjell for dem rundt oss. Vi kan leve godt
sammen gjennom å se styrkene i hverandre og bruke dem til beste for fellesskapet, så lenge vi følger spillereglene.
Jeg opplever at folk som bor i området rundt Olsvik har engasjement, og mange
velger å legge ned svært mange timer for at oppvekstmiljøet til barn- og unge
skal bli både allsidig og aktivt, og ikke minst trygt og godt.  Det er i all hovedsak
foreldre og lokalsamfunnets fortjeneste at vi har så sterke, oppvakte og flotte
elever ved Olsvik skole.
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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!

Ditt Apotek Olsvik

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

Jeg vil takke FAU, idrettslag, musikkorps, kirken og andre frivillige organisasjoner for deres mange gode initiativ for å gjøre Olsvik til et robust oppvekstmiljø, som er mer preget av samhold og sunne verdier enn individualisme og
flyktighet.
Sunne og grunnleggende verdier gjør oss i stand til å møte motgang og vansker.  
Med pågangsmot og evne til å se muligheter og løsninger kan vi gjøre det som
er det beste for de menneskene vi deler livene våre med. Anerkjenner vi hvert
enkelte menneske ut fra deres positive egenskaper, og viser respekt for at vi
er ulike, da oppnår vi også verdiene om frihet, likhet og brorskap. Det er disse
grunnleggende verdiene som lå til grunn for vår egen grunnlov. Måtte de få
bestå i minst 200 år til.
Jeg ønsker på vegne av skolen at alle må få en flott grunnlovsfeiring.
Nyt opplevelsen av fellesskap selv om vi er aldri så forskjellige!
Hjertelig hilsen

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Rune Golf
Rektor - Olsvik skole
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PRØV NOE NYTT OG MORSOMT
TIL DITT ARRANGEMENT!
Få motstanderen i bakken eller
utenfor ringen 3 ganger og du
er en sumovinner! Dette er trim for
lattermusklene, både for deltakerne
og for de som ser på. Ta sjansen!

SUMO
Teambuilding

Utdrikningslag

M

PS

TE

www.bushido.no

KA

Ta kontakt! Ottar Vassenden 907 902 82
Aktiviteten foregår på Medhaugsflaten 1,
Bushido Kampsportsenter i Hilleren

R

Varighet: ca. 30 min
Pris: kr. 125,- per pers
(minste gruppepris: 1875,-)

P O R TSEN
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Det var 6. klassetrinn som vant pokalen i 17. mai-toget i fjor.

Bergen Prosjekt og
Sotra Entreprenør AS
Den komplette tømrer- og
innredningsentreprenøren

Dette bildet av dem er tatt i år, og de går nå i 7. klasse.

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.

Vår målsetning:
Å være den foretrukne innredningsentreprenøren for våre kunder.
Kunder:
Vi skreddersyr løsninger både til offentlige og private næringsbygg.
Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor.

www.bph.no

Rimi Olsvik
7-23 (8-21)
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studio-loops.no

En hilsen fra FAU med bilder fra
forskjellige aktiviteter

17. mai 2013
Refleksaksjonen
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FAMILIEBOWLING
ALLE DAGER TIL ALLE TIDER!

2 serier bowling, 0.4 brus, slush eller kaffe
og en pinneis til hver.
pr pers

154,-

Natteravnene

Les mer på bowling1.no
Følg oss på

Bestill på tlf 55 50 77 80 eller vestkanten@bowling1.no

17. mai
2013

Olsvik fysioterapi & manuellterapi
Fysioterapeut
Manuellterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeut

Ingrid Skulstad Eland
Nic Eland
Stina Aakre Vevle
Cathrine Schimmer Hoffe

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

www.kjell-hansen.no

Musikanter i Olsvik skolekorps, Alvøen skolekorps og Musikklaget
Fjellklang deltok under navnet Vestawind på Hordablæsten 2014.
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bare lave priser
Mandag - Fredag: 7 - 23
Lørdag: 8 - 21

KJØKKELVIK

TLF: 55 26 77 90

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

Nye korpsgensere - februar 2014. Musikanter fra Olsvik og Alvøen
skolekorps, og aspiranter og juniorer fra Olsvik skolekorps.

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

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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www.musikkorps.no

Landets største leverandør
av instrumenter

Olsvik skolekorps tar opp nye aspiranter i september hvert år.
Elever i 2. og 3. klassetrinn får da lapp med seg hjem fra skolen.
Følg med i skolesekken i august/september. Vi besøker også
SFO i slutten av mai. Informasjon om opptak av nye aspiranter
kommer også på vår hjemmeside.

Vi i Olsvik skolekorps ønsker
alle en riktig fin 17. mai!
Olsvikveien 234, 5184 OLSVIK
E-post: byggmester@yngve-ellingsen.no

www.olsvikskolekorps.no
Spilleglede - Engasjement - Mestring

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

OLSVIKÅSEN 16
(På baksiden av Kiwi)

ÅPNINGSTIDER:
Mandag, onsdag og fredag:  . . . . . 9 - 16
Tirsdag og torsdag:  . . . . . . . . . . . . 9 - 20
Lørdag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 14

Tlf.
55 50 96 60
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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-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 førskolebarn og 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.
Vi er en godkjent Fair Play klubb, og vi jobber for et trygt og aktivt nærmiljø.
Klubben vår blir drevet på dugnad. Vi er derfor avhengig av 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

• HAGE
• TAKST – BOLIGSALGSRAPPORT
• SERVICE PÅ BÅTMOTORER
• GRAVING
• TREFELLING
• KVISTKUTTING

Kontakt oss på telefon 451 40 001
eller epost: post@altiservice.no

Hvem får din
Grasrotandel?
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.
Kipleveien 21, 5179 Godvik
Tlf: 99 31 22 22      E-post: post@drengenes.no
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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.
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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Hundven &
Monsen VVS AS
- din VB-rørlegger i Bergen og omegn
Vi har gode medarbeidere som hjelper ifm
planlegging og gjennomføring av totalrehabilitering av bad, serviceoppdrag til bedrift og
privatmarkedet, sanitær- og/eller varmeanlegg til eneboliger og rekkehus.
24
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Besøk vår butikk:
Hallheimslien 21, 5184 OLSVIK
Åpningstider:
Hverdager: 10-16     Torsdager: 10-19     Lørdager: Stengt

Tlf: 56 14 04 40 / 918 02 518
E-post: post@hundvenogmonsen.no

www.hundvenogmonsen.no

OPPSTILLING 17. MAI-TOGET
oppe på den store skoleplassen

Norheim BL

KIWI Olsvik har åpent
mandag-lørdag 7-23

Safari

Olsvik
skole
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Olsvikhallen

Skjenlia
skole

MENY VESTKANTEN 9-22 (9-20)

Rute for 17. mai-toget

Grøntulien

17.mai-komitéen i Olsvik takker...

20 nye butikker

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

Olsvikfjellet Huseierlag
Olsvikstallen B/L
Sameiet Nybø Terrasse

Skjenet B/L
Solåsen B/L
Åssiden B/L

for økonomisk støtte til 17. mai-arrangement i år og/eller i fjor.
Vi takker også alle som har sponset med premier,
og alle som bidrar med frivillig dugnadsarbeid
for å gjøre dette arrangementet mulig.
Og så en stor takk til Olsvik skolekorps
som spiller i toget hvert år.
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Gassballonger
selges i

Olsvikhallen

på 17. mai!

56 32 00 80

post@laringforlivet.no
www.laringforlivet.no

Vi har også butikk med stort utvalg av
Helly Hansen klær, “innerst til ytterst”
samt MC bekledning og sikkerhetssutstyr.
samt
MC bekledning og sikkerhetssutstyr.
Se www.vestkantbutikken.no

AKTIVITETER i og rundt
Olsvikhallen på 17. mai
Fiskedam - Presisjonsskyting fotball - Spikerslag
Ringkast på flasker - Pilkast - Lynlodd
Lykkehjul - Gassballonger - Kiosk.

www.in-shape.no / 4000 47 60
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KOM I FORM TIL FERIEN
GRATIS PRØVEUKE

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

Kafeteria med kaker, boller, vafler, kaffe, te,
pølser, brus, is, popcorn og sukkerspinn.
Gratis aktiviteter for de minste: Hoppeslott - Potetløp Sykkelløp på 3-hjulssykler - Ballkast på bokser.
Vi vil i år ha en bankterminal tilgjengelig hvor man kan benytte
bankkort for å kjøpe verdikuponger pålydende kr. 10,-/25,-/50,Disse verdikupongene kan benyttes til betaling i alle boder på 17.
mai-arrangementet 2014 i Olsvik. Man kan selvsagt også betale
med kontanter i bodene.
Overskuddet av arrangementet går til
Olsvik idrettslag, Olsvik skolekorps og FAU.
Oppstilling av toget blir på den store skoleplassen oppe!
- 17. mai-komitéen -

31

Vi ønsker alle
en fin 17. mai-feiring!
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