
17. mai
på Olsvik skole

2015
ARR: OLSVIK SKOLEKORPS, 
OLSVIK IDRETTSLAG OG FAU



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

• HAGE
• TAKST – BOLIGSALGSRAPPORT
• SERVICE PÅ BÅTMOTORER
• GRAVING
• TREFELLING
• KVISTKUTTING
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17. 
mai

PROGRAM FOR DAGEN

08:00 Flaggheising på Olsvik skole. 
 Olsvik skolekorps spiller.

08:03 Skolekorpset marsjerer fra skolen og ut i 
 området Olsvikmarken/Olsvikstallen. 
  ca kl. 08.10: Flaggheis i Fagertunet BL. 
  ca kl. 08.20: Flaggheis i Olsvikstallen BL.

14:00 Kafeteria og salgsboder åpner i 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 
 
Salg av is, brus, pølser, kaker, kaffe, popcorn, sukkerspinn, 
17. mai-ting og gassballonger. Hoppeslott - Presisjonsskyting 
med ball - Fiskedam - Spikerslag - Ringkast - Pilkast med mer.



FixBil olSviK aS
Hallheimslia 21, 5184 Olsvik

55 93 02 74
olsvik@fixbil.no
www.fixbil.no

EU-kontroll og 
service på alle 
bilmerker
Hverdager kl. 07:30 - 15:30
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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.

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

Gratulerer med dagen, 
og lykke til med feiringen!

Lyderhorn karateklubb holder til 
i Olsvikåsen 18, like ved Kiwi og 
Olsvik Helsehus. 

Vi ønsker nye medlemmer 
velkommen, og har nybegynner-
partier 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

SHOTOKAN KARATE

LYDERHORN 
KARATEKLUBB

grunnlagt 1989
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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. Søttende 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.



          DITT APOTEK OLSVIK 
Olsvikåsen 8A, 5183 Olsvik
Tlf 55 93 03 31
Åpningstider: Man-fre 9-17, lør 10-14
E-post: olsvik@dittapotek.no

Ditt Apotek 
Olsvik

• Gratis parkering ved døren
• Kort ventetid
• Personlig service
• Gratis hjemkjøring av volumvarer
• Se etter vår kundeavis for gode tilbud
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      Kjære innbyggere i Olsvik.
      Gratulerer med dagen!

Vi tar friheten for gitt, og de fleste av oss har et svært godt liv sett i verdens-
perspektiv. I år er det 75 år siden Norge ble okkupert, og mange av oss kjenner 
fortsatt noen som opplevde det å være styrt av andre enn egne landsmenn. 
2. verdenskrig opplevdes av mange som både utrygg og usikker, få visste hva 
morgendagen kunne bringe. Noen var utrygge på hva som kunne skje med sine 
kjære, andre var bekymret for om de hadde mat nok til å brødfø sin familie. 
Selv om nøden til tider var stor, så hjalp folk hverandre i stor grad til å klare seg, 
og til å ikke miste håpet for framtiden.

I dag er situasjonen en ganske annen. Nøden er for de fleste noe vi ser på TV 
eller leser om på nettbrettet. Vi gir kanskje til og med til veldedige formål. Men 
hva gir vi av oss selv? Du som leser dette kan ikke måles med eller i penger. Du 
er uerstattelig. Din verdi ligger i deg som menneske og det du velger å gjøre 
som menneske. Du kan velge å stirre inn i en skjerm uten å bry deg om omver-
denen. Men du kan også velge å være til stede og gi litt av deg selv til andre. 
Det betaler seg i form av glede og takknemlighet for det du har gitt.

Jeg er dypt takknemlig for alle dem som frivillig engasjerer seg for at både barn 
og voksne skal oppleve at de bor i et godt nærmiljø. Jeg er også utrolig glad for 
at jeg hver dag ser barn og unge som bryr seg, og hjelper hverandre til å stå 
sterkere rustet til møtet med framtiden.

At vi lever i et fritt og godt land gir mange muligheter til å bidra for andre. Bruk 
disse mulighetene. De er helt gratis, men likevel ekstremt verdifulle.

Med de beste ønsker om en hyggelig 17.mai feiring.

Rune Golf
Rektor - Olsvik skole



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

KJØKKELVIK
TLF: 55 26 77 90

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

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



FAMILIEBOWLING

Følg oss på

Tlf: 55 50 77 80  vestkanten@bowling1.no

ALLE DAGER - TIL ALLE TIDER!
2 serier bowling - 0.4 brus, 
slush eller kaffe - og en pinneis til hver.

Gratulerer med dagen! 159,-
pr. pers.
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En hilsen fra FAU med
bilder fra 17. mai 2014



Til bilen: Forskjermer, lykter, bensintanker, diverse sveise-
deler til karosseri og universale dør- og baklukepakninger 
som metervarer etc.
Til båten: Glasspakninger, tettepakninger, kantlister, fender-
lister som metervarer og diverse.
Etc.: Tettepakninger, gummimatter til forskjellige formål  
som metervarer,  «USAG» håndverktøy, skruer og diverse.

HARTVEIT BUTIKK AS selger diverse Bil- og Båtmateriell etc.

Olsvikskjenet 151, 5184 Olsvik
Tlf. 55 20 88 40 www.hartveitbutikk.no
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Olsvik fysioterapi & manuellterapi
 Fysioterapeut Ingrid Skulstad Eland
 Manuellterapeut Nic Eland
 Fysioterapeut Stina Aakre Vevle
 Fysioterapeut Tore Eland

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

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

Olsvikskjenet 151       Tlf: 980 27 565
Mandag-fredag: 10-17, lørdag: 10-15DIN LOKALE MALINGSEKSPERT

Olsvik skolekorps ønsker alle en strålende 17. mai 

Vestawind er samarbeidskorpset til Olsvik 
skolekorps og Musikklaget Fjellklang. 
Vi har siste året oppnådd 4. plass i NM for 
skolekorps, og 1. plass i både Hordablæsten 
og Sotrafestivalen.



 

 

 

 

 

 

 

  

Olsvikveien 234, 5184 OLSVIK
E-post: byggmester@yngve-ellingsen.no
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Telefon: 

55 50 15 40
www.frydenbo.no

BERGEN VEST - VOLVO’S KOMPETANSESENTER

Vi i Olsvik skolekorps ønsker 
alle en riktig fin 17. mai!

Olsvik skolekorps tar opp nye aspiranter i september hvert 
år. Elever i 2. og 3. klassetrinn får da lapp med seg hjem fra 
skolen. Men allerede før sommeren tar vi i mot påmeldinger. 
Aspiranter og juniorer øver i SFO-tid. Informasjon om opptak av 
nye aspiranter kommer i skolesekken, og på vår hjemmeside.

www.olsvikskolekorps.no

Kjære foresatte

Barn som 
spiller blir 
stolte barn
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Fem gode grunner  
for å bli med i korps:

Du blir i godt humør  
av å spille musikk.

Du får bedre selvtillit av  
å mestre et instrument.

Du trimmer hjernen og  
blir flinkere på skolen.

Du får oppleve flotte konserter  
og spennende turer.

Du får venner for livet!

Og som voksen blir du  

enda stoltere av barnet ditt!

1.

2.

3.

4.

5.

Landets største leverandør
av instrumenterwww.musikkorps.no

ÅPNINGSTIDER:
Salg ..........: Man-Fre 0900-1630
 Torsdag 0900-1900
 Lørdag 1000-1400
Verksted....: Man-Fre 0700-1600
Delelager ..: Man-Fre 0730-1600

Ny komplett Volvo-forhandler 
i Bergen Vest / Kjøkkelvik
Nedbergeveien 13, 5178 Loddefjord

Spilleglede - Engasjement - Mestring

Du blir i godt humør 
av å spille musikk.

Du får bedre selvtillit av 
å mestre et instrument.

Du trimmer hjernen og 
blir flinkere på skolen.

Du får oppleve flotte kon-
serter og spennende turer.

Du får venner for livet!

Og som voksen blir du 
enda stoltere av barnet ditt!



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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OLSVIKÅSEN 16
(På baksiden av Kiwi)

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

PENSJONISTPRIS
tirsdag - onsdag

Tlf. 
55 50 96 60

Olsvik Idrettslag  ønsker alle en riktig god 17. mai!



MURHUS

SKORSTEINSARBEID

FLISLEGGING MURERARBEID

REHABILITERING AV BAD
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OLSVIK IL 
Vi i Olsvik IL ønsker alle barn hjertelig velkommen i klubben vår. Vi har fotballag for jenter 
og gutter fra siste året i barnehage til ungdomsskole, i tillegg tilbyr vi idrettsskole for første-
klassinger og Tine fotballskole for alle barn fra 7 til 13 år hver sommer. Olsvik IL jobber for et 
trygt og aktivt nærmiljø og har også tilbud for voksne som ønsker å spille fotball.
Vi er godkjent Fair Play-klubb og i 2015 har Olsvik IL oppnådd status som Kvalitetsklubb Nivå 1 
hos Norges Fotballforbund, som en av de første klubbene i Hordaland. Dere kan derfor være 
sikre på at medlemmene våre får et godt og trygt aktivitetstilbud her hos oss.
Klubben vår blir drevet på dugnad. Vi er derfor avhengige av at dere foreldre og andre voksne 
stiller som trenere i fotball og idrettsskole. Vi tilbyr kurs til alle som vil bidra.
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!

www.olsvikil.no
Du finner oss også på Facebook; Olsvik IL.

www.murmestertorpedersen.no
Strandgaten 200, 5004 BERGEN
Tlf. 55 32 40 22 
Mobil: 930 61 999

BUTIKK:
Din totalleverandør av flis, tegl, skifer - i Bergen.
- Idesenter med spennende løsninger
- Kvalitetsfliser til alle formål
- Lim, fug, flytemasser, silikon, støp, osv...
- Verktøy til kjøp og utleie
- Sertifisert våtromsentreprenør
- Egen håndverksavdeling som kan bistå deg
   gjennom hele prosjektet
- Teglstein
- Skifer
- Mørtel for reperasjon av fasader



Kipleveien 21, 5179 Godvik
Tlf: 99 31 22 22      E-post: post@drengenes.no

www.kjell-hansen.no 
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Hvem får din 
Grasrotandel?

Vil du gi din Grasrotandel 
til Olsvik idrettslag?

Send SMS: 
«GRASROTANDELEN 983531830» 

til 2020

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.

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!

Vil du gi din
Grasrotandel

til Olsvik skolekorps?
Send SMS: 

«GRASROTANDELEN 976301560» 
til 2020
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OPPSTILLING 17. MAI-TOGET
oppe på den store skoleplassen

Besøk vår butikk:

Hallheimslien 21, 5184 OLSVIK

Åpningstider butikk:

Hverdager: 9-16     Torsdager: 10-18     Lørdager: Stengt

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

www.hundvenogmonsen.no

Hundven & 
Monsen VVS AS

- din VB-rørlegger i Bergen og omegn

Vi har gode medarbeidere som hjelper ifm 
planlegging og gjennomføring av totalreha-
bilitering av bad, serviceoppdrag til bedrift og 
privatmarkedet, sanitær- og/eller varmean-
legg til eneboliger og rekkehus.



KIWI Olsvik har åpent
mandag-lørdag 7-23

MENY VESTKANTEN  9-22 (9-20)
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Rute for 17. mai-toget

Olsvikhallen

Olsvik 
skole

Kiwi

Norheim BL

Skjenlia 
skole

Grøntulien



Gassballonger
selges i

Olsvikhallen 

på 17. mai!

110 butikker  |  Badeland  |  Bowlinghall  |  Curling  |  Ishall  |  Treningssenter  
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17.mai-komitéen i Olsvik takker...
Skjenet B/L
Solåsen B/L
Åssiden B/L

for økonomisk støtte til årets 17. mai-arrangement.

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.

Fredheim B/L
Norheim B/L
Olsvikmarken B/L
Sameiet Nybø Terrasse



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

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
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AKTIVITETER i og rundt 
Olsvikhallen på 17. mai

Fiskedam - Presisjonsskyting fotball - Myntkast 
Ringkast på flasker - Pilkast - Lynlodd 

Lykkehjul - Gassballonger - Kiosk.

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 også i år ha en bankterminal tilgjengelig hvor man kan benytte 
bankkort for å kjøpe verdikuponger. Kupongene kan benyttes til be-
taling i alle boder på årets 17. mai-arrangementet 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 -

Vi henstiller til alle om å 
benytte bosskorgene som er 
plassert ut under arrangementet.
 
Vi ber også alle om å rydde etter 
seg når man forlater bordene.

Da blir det triveligere for alle.



OBOS ønsker alle en 
riktig fin 17. mai-feiring!
–
Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen du skal kjøpe 
egen bolig. Du får også en rekke fordeler alle de årene du ikke benytter deg av 
forkjøpsretten:

• Inntil 50 % rabatt på bolig- og kulturtilbud. 
• Svært gode betingelser på lån, sparing og forsikring.
• Forkjøpsrett til 87 000 nye og brukte OBOS-boliger.

BLI MEDLEM: 
www.obos.no eller send sms: OBOS til 2030.
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