Foto Tom G Eriksen

2018

17. mai Olsvik
Olsvik idrettslag - FAU Olsvik skole - Olsvik skolekorps

Totalleverandør av drivstofftekniske tjenester
Sanering av oljetanker med og uten graving
oljeservice.no
tlf 55 50 85 00

• HAGE
• SERVICE PÅ BÅTMOTORER
• GRAVING
• HAGE • TREFELLING
• SERVICE• PÅ
BÅTMOTORER
KVISTKUTTING

• GRAVING

• TREFELLING

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

• KVISTKUTTING

2
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Kontakt oss på telefon 451 40 001
eller epost: post@altiservice.no

Program for dagen
08:00 Flaggheising på Olsvik skole.
Olsvik skolekorps spiller.
08:03 Skolekorpset marsjerer fra skolen
og ut i området Olsvikmarken/Olsvikstallen.
08.10 Flaggheising i Fagertunet B/L.
08.20 Flaggheising i Olsvikstallen B/L.
14:00 Kafeteria og salgsboder åpner i Olsvikhallen.
15:30 Oppstilling på skoleplassen.
15:45 Toget marsjerer ut fra Olsvik skole
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, pølser, kaker, kaffe, kalde drikker, popcorn,
sukkerspinn og 17. mai-ting.
Hoppeslott - Presisjonsskyting med ball - Fiskedam Ringkast - Pilkast med mer.

Hvem får din
Grasrotandel?
Norsk Tipping gir 57 % 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.

983531830

Vil du gi din støtte til OLSVIK IDRETTS

Grasrotandelen
gir deg som spiller
Vil du gi din Grasrotandel
til mulighet til å bestemme hvem som skal motta
Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen
Olsvik skolekorps? Send SMS:
mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i OLSVIK IDRETTSLAG.

«GRASROTANDELEN 976301560»

Fortilå2020
være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.

VedGrasrotandel
spill hos Norsk
Vil du gi din
til Tipping vil inntil 7 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din g
alt,
hverken
innsats,
Olsvik idrettslag? Send SMS:premie eller vinnersjanse reduseres.
«GRASROTANDELEN
GRASROTANDELEN 983531830
983531830» til 2020

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra fysiske Flax-lodd o

Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for d
Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:

SMS-tjenesten
gratis, men fungerer bare hvis du har registrert
• Hoserkommisjonæren
deg med ditt
mobilnummer hos Norsk Tipping.
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider

Eller du kan
be betjeningen
ved tippedisken
om åtilregistrere
• SMS,
send Grasrotandelen
983531830
60000
den grasrotmottager du ønsker neste gang du er på butikken.
Husk å ta For
medmer
spillerkortet
informasjonditt.
se www.norsk-tipping.no

*For Multix, Oddsen og Instaspill gjelder annen beregning.

Les mer på www.grasrotandelen.no
OLSVIK SKOLEKORPS OG OLSVIK IDRETTSLAG TAKKER
VÅRE GRASROTGIVERE FOR STØTTEN!
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Ja, vi elsker dette landet
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.
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.
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

Jeg er glad og stolt over å få lov å være rektor for barn
og ungdom i Olsvik. Det er kjekt å jobbe på en skole som
har motto «Vi gjør hverandre sterkere». Sammen kan vi
utrette mer enn om vi er alene. På skolen jobber både
elever, pedagoger, fagarbeidere, sosionom, miljøterapeut,
bibliotekar, helsesøstre, renholdere, vaktmester og ledelse
sammen for å skape et best mulig læringsmiljø for både barn
og voksne.
Egentlig føler jeg vi har litt 17.mai hele året. Omsorg,
ærlighet, respekt og hjelpsomhet er noen av de egenskapene
vi legger stor vekt på. I den nye læreplanen for grunnskolen
er menneskeverd, kulturelt mangfold, demokrati og
medvirkning viktige tema i opplæringens verdigrunnlag.
Dette er ledetråder som vi daglig tar med inn i elevenes
læring. Vi er også med i et prosjekt i regi av Rafto-stiftelsen
og Utdanningsdirektoratet som heter DEMBRA. Dette handler
om demokrati og likeverd i praksis, demokratisk beredskap
mot rasisme og antisemittisme. Vi ønsker å motvirke
utenforskap og hat, og vi vil at elevene våre lære om hva et
demokrati er og hvordan vi tar vare på demokratiske verdier
i hverdagen. Vi er en MOT- skole, og vi jobber for å bygge
robuste ungdommer som inkluderer alle. På denne måten

blir ikke verdiene våre bare honnørord på nasjonaldagen,
men noe barn og ungdom i Olsvik møter daglig. De siste
årene har vi hatt innføringsklasse/ velkomstklasse på
ungdomstrinnet for minoritetsspråklige elever som er nye
i Norge. Dette er med på å bidra til mangfold og kunnskap
om andre kulturer. Vi bør likevel benytte 17. mai til å minne
hverandre på at det krever bidrag fra hver enkelt for å skape
det inkluderende samfunnet vi har som mål.
Skolen er avhengig av et godt samarbeid med de foresatte.
På Olsvik skole har vi et aktivt FAU som i høyeste grad er med
på å forme lokalsamfunnet og elevenes læringsmiljø. Trafikkgruppen tar tak i skoleveien for de aller yngste i Olsvikåsen.
FAU har tidligere arrangert både Gla-mat kvelder og en flott
Gla-fritidsmesse. De engasjerer seg i skolens ute-område
både med dugnad og gjennom aktivt å etterspørre flere
midler til elevenes beste. De er også med i et samarbeid med
andre skoler for å starte opp en felles Natteravn-ordning i
Ytre-Laksevåg. Det er viktig og bra for elevene at de foresatte
engasjerer seg, og at hjem og skole samarbeider. Sammen
kan vi virkelig utgjøre en forskjell.

Jeg ønsker dere alle en fin 17. mai - og håper på et fortsatt
godt samarbeid. Gratulerer med dagen!
Kjerstin Grøtta
Rektor på Olsvik skole.
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Olsvik skole fyller 40 år til høsten. Skjenlia ble åpnet
høsten 1978, og siden da har skolen stadig utviklet seg.
Da jeg startet her som lærer i 1994 var det 850 elever og
trangt om plassen. Elevtallet varierer - nå er vi 700 elever
og 100 ansatte. Snart er det eksamen og avslutning for
ungdommene på 10. trinn - samtidig som nesten 60 nye
førsteklassinger er klare for å komme på førskoledag. Som
rektor gleder jeg meg over begge deler - og ser fram mot en
innholdsrik vår.

Arrangementer på Olsvik skole
Organisert av FAU.
Gla´fritid - Dugnad - TV-aksjon - Trygghetssirkelen - Trafikkaksjon

Premie til beste klasse eller trinn i toget!
Det var 5. klassetrinn som vant pokalen i 17. mai-toget i fjor.
Dette bildet av dem er tatt i år, og de går nå i 6. klasse.
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.

17.mai-komitéen i Olsvik takker
alle våre annonsører og støttespillere.
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.

kan derfor være sikre på at medlemmene våre får
hos oss.
Vi er derfor avhengige av at dere foreldre og
otball og idrettsskole. Vi tilbyr kurs til alle som vil

g tenker
vår noe
til å ta

svik IL.

Hei kjære Olsvikere!
Da Inter Milan ville kjøpe Paul Scholes fra Manchester United
svarte han ”Hvis dere vil ha meg til å spille for dere kjøpe denne
klubben”. Francesco Totti sa ”Fordi jeg vokste opp med å spille for
Roma og jeg vil dø mens jeg spiller for Roma, fordi jeg alltid har
vært Roma-fan.”
Jeg synes selv det er fantastisk lesning, og må innrømme at jeg
får litt frysninger nedover ryggen. I fotballkretser så er dette to
legendariske sitater - sitater som tydelig viser hvilke flotte forbilder
disse to spillerne er. Dette er spillere som setter klubben og laget
foran seg selv, spillere som sier nei til ubegrensede goder, fordi
noe annet er viktigere. Legender som er elsket av alle, enten
man er supporter, presse, motstander eller medspiller. Du tenker
kanskje det samme som meg - at disse karene er flotte forbilder –

og så lurer du sikkert litt på hvordan du selv hadde reagert hvis du
var i den situasjonen, hvis du fikk de samme mulighetene.
Nå kommer de gode nyhetene. Du har de samme mulighetene.
Nærmiljøet har sin egen fotballklubb – Olsvik IL. Der kan DU bli
en legende, en som alle husker, selv etter at din tid er over. Når
barnebarna dine kommer inn på klubbhuset om 50 år, så henger
det et bilde av deg på veggen, akkompagnert av en flott liten
historie. Du var kanskje den som alltid var på tribunen - ofte
hadde du med litt boller og kakao som ungene kunne kose seg
med etter kampene. Eller kanskje du var den spilleren som ikke
forlot klubben selv om du lett kunne hevdet deg en divisjon eller
to høyere opp. Du var faktisk den spilleren som gjorde at vi klarte
å stille lag det året, og som til dags dato står med flest offisielle
kamper for klubben. Du var den treneren eller lederen som la ned
mye av din fritid til beste for klubben. Selv når ungene flyttet ut
beholdt du din tilknytning til klubben, og tok alltid søndagskaffen
på altanen foran klubbhuset, sammen med de andre Olsvik
veteranene. Kanskje var du en uten spesiell fotballinteresse i det
hele tatt, men som ryddet litt på banen og fikset litt på nettene
når du gikk forbi – og på den måten ble en del av miljøet - fant ny
mening med pensjonisttilværelsen. Det er mange muligheter i et
idrettslag, og vi ønsker alle velkommen.
Da er ballen hos dere. Vær litt mer Scholes. Vær litt mer Totti. Bli
en legende i nærmiljøet. Og til slutt det viktigste av alt: tusen takk
til alle dere legendene som vi allerede har. Dere er mange, og dere
gjør en fantastisk innsats.
God 17. mai til dere alle sammen!
Geir Wangen
Leder Olsvik IL

Har du lyst å begynne? Send en mail til:
osk@olsvikskolekorps.no
Se gjerne på: www.olsvikskolekorps.no
Facebook: Olsvik skolekorps
HAR DU SPILT TIDLIGERE?
Dersom du har spilt litt tidligere og har lyst å begynne igjen, bare ta
kontakt, så skal vi finne både instrument og instruktør til deg!

Instrumenter du kan
velge mellom:
- Kornett/ trompet
- Klarinett
- Tverrfløyte
- Saksofon
- Trombone
- Baryton
- Walthorn
- Slagverk/ trommer
I år er det 37 år siden
Olsvik skole fikk sitt eget
skolekorps ♫♫

Olsvik skolekorps ønsker alle en flott
17. mai feiring! Vi vil samtidig ønske nye
medlemmer hjertelig velkommen!

et!

Vi øver onsdager på Olsvik skole i ulike grupper:
♫ Kl 17-18: nye/ aspiranter
♫ Kl 18-19: juniorer, spilt mer enn 1 år
♫ Kl 18-20: hovedkorps. Etter man har spilt 2-3
år begynner man i hovedkorpset. Hovedkorpset
samarbeider med Musikklaget Fjellklang, og
kalles da Vestawind, som sammen deltar i NM,
andre konkurranser og på konserter.
Som medlem får du i tillegg til fellesøving
individuell opplæring med dyktige spillelærere
30 min i uken (tilsvarende kulturskolen, men vi
tar mindre i kontingent). Kontingent kr 1000,- pr
halvår inkluderer også lån av instrument,
vedlikehold, hettejakke, medlemskap i NMF
m.m.
Vi krever ingen forhåndskunnskap,
at eleven har lyst å lære å spille er nok.
Vi har ingen reservebenk,
alle er like viktige og velkomne!
Vi har fokus på spilleglede, mestring og samspill
på tvers av alder (7-19 år). De yngste lærer av
de eldre, som tar godt vare på de yngre.

Olsvikskjenet 151, 5184 Olsvik

Tlf: 55 20 88 40

Til bilen: Forskjermer, lykter, bensintanker, diverse
sveisedeler til karosseri og universale dør- og
baklukepakninger som metervarer etc.
Til båten: Glasspakninger, tettepakninger, kantlister,
fenderlister som metervarer og diverse.
Etc.: Tettepakninger, gummimatter til forskjellige formå
som metervarer, «USAG» håndverktøy, skruer og divers

www.hartveitbutikk.no

Mandag 09:30-16:30
Tirsdag og Torsdag 09:30-20:00
Onsdag 09:00-16:30
Fredag 09:30-16:30
Lørdag 09:00-14:00/15:00

Din lokale glassmester
Alt innenfor glassarbeid, dører og vinduer.
Vi har også et glassverksted og sliperi.
Egen butikk for innramming og gaveartikler.

Kjøkkelvik - Tlf 55 26 77 90
Åpent 07:00-23:00 (08:00-21:00)
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MURMESTER
TOR T. P
PEDERSEN AS

Din totalleverandør av flis, tegl, skifer – i Bergen.

Vi har lang erfaring som murmester
i Bergen og tilbyr produkter og
tjenester innen:
- Skorsteinsarbeid
- Flislegging

- Murerarbeid
- Rehabilitering av bad
- Murhus

26

Murmester Tor T. Pedersen
Strandgaten 200
5004 Bergen
Telefon: 55 32 40 22
www.murmestertorpedersen.no

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.
• Inntill 50 % rabatt på bolig- og kulturtilbud
• Svært gode betingelser på lån, sparing og forsikring
• Forkjøpsrett til ca. 90 000 nye og brukte OBOS-boliger

Les mer på obos.no/blimedlem

4
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GRATULERER MED
DAGEN OLSVIK.

Leirvikflaten 5 - 5179 Godvik

www.elproffen.no

110 butikker | Badeland | Bowlinghall | Curling | Ishall | Treningssenter

VI ER
SENTRUM I
REGION VEST!
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KIWI Olsvik har åpent mandag-lørdag 7-23

Frydenbø Bilsenter Kjøkkelvik
Nybil: Volvo - Autorisert merkeforhandler
Bruktbil: Alltid med garanti og tilstandsrapport
Service: Volvo - Autorisert merkeverksted
Deler & utstyr: Originale deler - nyttig utstyr
Nedbergeveien 13
5178 Loddefjord

55 50 15 40
frydenbo.no

6

MENY VESTKANTEN 9-22 (9-20)

Når vi er ferdige med å gå i tog og spise is kommer

GRATULERER MED
DAGEN!
Bursdagsbowling eller BursdagsGolf? Nå får du begge
deler hos Bowling1 Vestkanten!

www.bowling1vestkanten.no

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
Tannlegene MNTF

Thor F. Sylvester Jensen og Ingrid Karine Jensen Vesterhus
Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen.
Vi holder til i Olsvik Helsehus, Olsvikåsen 4.
Ta kontakt på tlf: 55 26 55 38 eller
send oss en mail til post@olsvik-tannlegesenter.no

Åpningstider Man-Fre 08:00–16:00 Lørdag 08:00–13:30
Leirvikåsen 31 5179 Godvik

Coop Prix Olsvik

Olsvikskjenet 155/157
Åpningstider:
Man-Fre 08:00-22:00 Lør 08:00-20:00

VELKOMMEN TIL

APOTEK 1
OLSVIK
VI TILBYR
Kort ventetid når du
henter ut resepten din
Stort utvalg av
reseptfrie legemidler
Bredt sortiment av
hygiene- og velværeprodukter
Alltid gode tilbud

Husk at du kan reservere varene dine på nett
og hente hos oss innen en time!

Apotek 1 Olsvik. Olsvikåsen 8A, 5183 Olsvik. Tlf. 55 93 03 31.
Åpningstider: mandag-fredag 9-17, lørdag 10-14.

Hundven & Monsen VVS
- din VB-rørlegger i Bergen og omegn

Vi har gode medarbeidere som
hjelper deg med planlegging og
gjennomføring av totalrehabilitering
av bad, serviceoppdrag til bedrift og
privatmarkedet, sanitær- og/eller
varmeanlegg til eneboliger og rekkehus.

Besøk vår butikk i Hallheimslien 21.
Åpningstider butikk:
Hverdager 9-16
Torsdager 10-18
Lørdager stengt

56 14 04 40
post@hundvenogmonsen.no
www.hundvenogmonsen.no

Aktiviteter i og rundt Olsvikhallen
Fiskedam - Presisjonsskyting fotball - Ringkast på flasker
Pilkast - Lynlodd - Lykkehjul - Kiosk
Kafeteria med kaker, boller, vafler, kaffe, te,
pølser, kalde drikker, 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 betaling i alle boder på årets
17. mai-arrangementet i Olsvik. Man kan selvsagt også
betale med kontanter i bodene.
Overskuddet går til
Olsvik idrettslag, Olsvik
skolekorps og FAU
Olsvik skole.
Oppstilling av toget
blir på den store
skoleplassen oppe!

Vennligst benytt 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.

Gratulerer
med dagen!

Ring 55 70 00 00
www.taxi1.com

