17. mai Olsvik
Foto Tom G Eriksen

Olsvik idrettslag - FAU Olsvik skole - Olsvik skolekorps

2019

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

• HAGE
• SERVICE PÅ BÅTMOTORER
• GRAVING
• TREFELLING
Fotballskolen

på Lyderhorn

• KVISTKUTTING

Kontakt oss på telefon 451 40 001
eller epost: post@altiservice.no
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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 Leker, kafeteria og salgsboder åpner i Olsvikhallen.
15:30 Oppstilling på skoleplassen.
15:45 Toget marsjerer ut fra Olsvik skole
16:15 Toget ankommer Olsvik skole
16:20 Tale og underholdning fra scenen.
Nasjonalsangen
.
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

Snart er det eksamen og avslutning for ungdommene på 10.
trinn -samtidig som nesten 50 nye førsteklassinger er klare
for å komme på førskoledag på Skjenlia. Som rektor gleder
jeg meg over begge deler- og ser fram mot en innholdsrik og
travel vår.
Det er fint å være rektor for barn og ungdom i Olsvik. Det er
kjekt å jobbe på en skole som stadig er i utvikling, og som
ønsker å skape et best mulig læringsmiljø for både barn og
voksne. Skolen er avhengig av et godt samarbeid med de
foresatte. Vi har et aktivt FAU som jobber både selvstendig
og i samarbeid med skolen om saker som trafikk, natteravn
og skolemiljø. Vi ser fram til hva Bergen kommune sin
«Områdesatsing» kan bidra med i vårt nærmiljø- og vi ønsker
å samarbeide både med dem og med frivillige organisasjoner
og lag - for å skape mest mulig trygghet og tilhørighet i
barnas oppvekst.
På skolen har vi hatt en gjennomgang av mål og planer, der
både elever, foresatte, lærere og kommunen sentralt deltar.
Det som kom tydeligst fram var at det oppleves trygt og godt

å gå på skolen i Olsvik- og at dersom noe oppleves utrygt
får man hjelp av skolens ansatte. Dette er vi stolte av og vi
jobber hver dag for at Olsvik skal oppleves som et godt sted
å være- og lære. Forandringsfabrikken, som vi samarbeider
med, kaller det «varme øyne.» Vi legger vekt på å se det
enkelte barn- og vise at vi bryr oss.
Vi har over 700 flotte barn og ungdommer, og 100 ansatte
som hver dag jobber sammen for at vi alle skal kunne bli en
best mulig utgave av oss selv. Det er mye fokus på refleksjon
i skolen, det å kunne stoppe opp og tenke over hva vi lærer
og hvordan vi lærer. Mye er i endring i fagene i skolen, men
kunnskap om vår historie, grunnloven og nasjonaldagenden står fast.

Kjerstin Grøtta
Rektor på Olsvik skole.

Foto Mona Lygre

Jeg ønsker dere alle en fin 17. mai. Gratulerer med dagen!

Arrangementer på Olsvik skole
Organisert av FAU.

Premie til beste klasse eller trinn i toget!
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 på 5. trinn.
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.

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 Olsvikil’ere – utvalgsmedlemmer, lagledere, trenere, spillere,
foreldre, grasrotmedlemmer, støttemedlemmer, andre frivillige
og supportere. Dere er en herlig gjeng. Jeg og resten av styret er
veldig takknemlige for at dere bruker så mye av fritiden deres på
fotball her ute i Olsvik. Dere fortjener mye mer skryt enn dere får
i hverdagen. Ingenting er herligere enn når noen kommer bort
til en og sier at de synes man gjør en god jobb, at man er viktig
for folk rundt seg. Det lever man lenge på, og det fortjener dere
å høre oftere. La oss alle ha som mål i 2019 å bli flinkere til å gi
hverandre de gode tilbakemeldingene.
Det er jo forresten litt rart at man kan ønske seg enda mer
anerkjennelse og tilbakemelding, når vi nå lever i et samfunn
der tilbakemeldingene kommer tettere enn noen gang. Jeg kan
jo ikke løfte en finger, uten å bli spurt om å gi tilbakemelding.
Kjøper jeg en gryte på butikken, så kommer en 10 siders
spørreundersøkelse på SMS før jeg får gått ut døren. Går jeg
gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen, så må jeg forbi noen
knapper med diverse variasjoner av sure og blide fjes. Har jeg
fått meg en jobb i ett av Norges største selskap, så må jeg årlig

bruke verdifull arbeidstid på å svare på hvordan jeg har det. Det
neste er vel at man får en spørreundersøkelse på om man var
fornøyd med spørsmålene i spørreundersøkelsen. Det er jo så
man blir jo litt oppgitt over alt man skal bruke tid på, og tro meg
dere spørreundersøkelsesutviklere – de svarene som legges inn er
ikke så gjennomtenkte at statistikken kan brukes til noe. Den bør i
beste fall brukes med forsiktighet.
Men fortvil ikke kjære venner, skulle man føle seg litt nedfor over
all denne sløsingen med egen dyrebar tid, så er det er jo bare å
sløse litt med andres tid isteden og sikre seg litt oppmuntrende
tilbakemeldinger. Last opp ett nytt profilbilde på Facebook eller ta
et bilde av dagens oppvarmede fiskeboller, så flommer det over av
meldinger fra alle vennene som sier hvor godt man holder seg og
hvilken fremragende kokk man er. Da kommer humøret tilbake.
Det er jo så gøy at man nesten får lyst til å gjøre det hver dag.
Tvinge folk til å gi en skryt. Kan det bli bedre?
Ja det kan nok bli bedre folkens. Det er ikke spesielt bra bruk av
sitt voksne liv å sitte i sofaen og sende smilefjes og bilder av katten
sin til hverandre. Det blir ikke noen statue på Torgallmenningen
utav det. Vi kan i det minste kombinere det med dobesøkene, slik
at når vi blir 80 år, og må stå til rette for statistikker som viser at vi
har sittet på toalettet i 10% av livet og surfet på mobilen i 10%, så
vet vi i hvert fall at det er de samme 10 prosentene de snakker om.
Det kan jo kanskje være en trøst.
Så til dere som ikke har nok tid til å hjelpe andre, nå vet dere det.
Det er bare å legge vekk mobilen, ta seg et frivillig verv, delta på
dugnader og bli et ja-menneske som får seg mange nye analoge
venner. De er mye kulere enn de digitale.
God 17. mai!
Geir Wangen
Leder Olsvik IL

Olsvik skolekorps ønsker alle en riktig god 17.mai!
Olsvik skolekorps har medlemmer i alderen 7-19 år og øver hver onsdag på
Olsvik skole. Skolekorpset ble stiftet 27.10.1981. Det vil si at Olsvik skolekorps
fyller 40 år i 2021 og det jubileet vil vi gjerne feire med enda flere elever i
skolekorpset og mye gøy på planen♫♫ Korps som fritidsaktivitet gir
barna/ungdommene gode opplevelser, mestringsfølelse og spilleglede i samspill
med andre på tvers av alder. Vil du bli med å spille med oss allerede nå? Vi har
plass til mange flere spilleglade barn/ ungdommer, alle er hjertelig
velkommen♫♫
Dag, tid og sted: Vi har fellesøving på Olsvik skole hver
onsdag kveld i ulike grupper i tidsrommet 17.30-19.30.
Fra august vil det også bli grupper for nye medlemmer
(fra 2.klasse og oppover) rett etter skoletid om
onsdagene.
Olsvik skolekorps spilte julemusikk på
lysfesten i Olsvik 2018. Det ble god
Pris/ kontingent: Kr 1000,- pr halvår. Dette inkluderer
julestemning tross ruskete vær og
lån av instrument, utstyr og vedlikehold, forsikring m.m.
noter som ble tatt av vinden! Takk til
Spilletimer: I tillegg til fellesøvinger får alle tilbud om 30 FAU for en flott lysfest!
min individuell øving med dyktige spillelærere på sitt
instrument (inkludert i kontingenten). Opplæringen tilpasses individuelt.
Vi har fokus på spilleglede, mestring og
fellesskap, alle er like viktige hos oss! Vi
tilbyr opplæring på baryton, klarinett,
tverrfløyte, saksofon, kornett/trompet,
trombone og slagverk.
De eldste i korpset spiller i tillegg i Vestawind, som er samarbeidskorpset til
Olsvik skolekorps og Musikklaget Fjellklang. Vestawind drar på turer og deltar
på konserter sammen og i konkurranser som NM og Hordablæsten, sistnevnte i
Grieghallen i mars der vi fikk en flott 2.plass i 2.divisjon.
Ta gjerne kontakt på mail: osk@olsvikskolekorps.no
Du finner oss også på www.olsvikskolekorps.no og facebook: Olsvik skolekorps
Følg oss gjerne på 17.mai på morgenrunden som starter med flaggheising på
Olsvik skole kl 8.00 med påfølgende runde i Olsvik. Ha en flott 17.mai♫♫

Prosjekt Spilleglede 2019
Olsvik skolekorps er i tillegg
til vanlig drift i gang med
Prosjekt Spilleglede 2019
hvor vi ønsker å la flest mulig elever få prøve
instrumenter og finne spillegleden! Kanskje
finner de en fritidsaktivitet de kan drive med
resten av livet! Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et variert
fritidstilbud i nærområdet, enten de liker håndball, musikk, speider,
fotball, karate eller annet. Kanskje må de prøve mange ulike
aktiviteter før de finner noe de virkelig trives med og som de finner
glede i. Gjennom prosjektet vil elever få mulighet til å spille
instrumenter uten at de automatisk blir innmeldt i skolekorpset. Elever
på Olsvik skole vil gjennom året få mulighet til å lære seg å spille
instrumenter via SFO, skolen og etter skoletid. Hoveddelen av
prosjektet starter i august, men vi er i gang allerede nå med et
forprosjekt bl.a. på 5.trinn og på SFO. Å delta på prosjektets
aktiviteter er gratis. Mer info kommer bl.a. på facebook-siden Olsvik
skolekorps og på nettsiden www.olsvikskolekorps.no
Med ønske om en flott 17.mai feiring til alle fra Olsvik skolekorps!
Prosjektet har mottatt
støtte til instrumenter fra
Bergen Kommune via
Områdesatsingen i
Olsvik og Obos. Tusen
takk for støtten!

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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Oppstilling av toget på den
store skoleplassen oppe.

Rute for 17 mai toget.
I år tar vi til venstre etter
Skjenlia skole.

Olsvik IL sitt nye klubbhus er
mye i bruk, ikke bare til møter.
Her inntar Gutter 10-år et velfortjent måltid etter trening
Vil DU med å spille fotball og ha det gøy – kom opp på banen –
og grip fatt i en med Olsvik jakke – så får du hjelp. (eller send en
mail til: medlem@olsvikil.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
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Lyderhorn
Karateklubb
gratulerer med dagen,
og ønsker alle i
olsvik og omegn
lykke til med
17.mai-feiringen!

Lyderhorn Karateklubb ble stiftet i 1989 og feirer i år 30-årsjubileum.

Vi trener shotokan karate i nyoppusssete lokaler i Olsvikåsen 18, like ved kiwi og
Olsvik Helsehus. Vi har partier for både barn, ungdom og voksne, og ønsker nye (og
gamle) medlemmer på alle nivå velkommen til Uforpliktende prøvetreninger
Vil du vite mer om klubben og vårt treningstilbud kan du finne informasjon på
facebook eller hjemmesiden vår: www.lyderhorn.no
Ta gjerne kontakt med oss pr telefon 9160257g eller epost karate@lyderhorn.no
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GRATULERER MED
DAGEN OLSVIK.

Leirvikflaten 5 - 5179 Godvik

www.elproffen.no

Vestkanten ønsker alle i
nærmiljøet god 17. mai

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
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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.

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

