
     Det skjer i                   

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Velkommen til utstilling  
i Düvelgården 

Søndag 11. november kl 12:00 - 18:00. 
Håper å se deg der !!!   

Mvh Guro Hæhre  
Salg av kaffe og kaker! 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

En konsertopplevelse du må få med deg! 
Onsdag 14. november i Skotselv kulturhus 
”En kveld med tolkninger fra Mikael Wiehe og  
Bjørn Afzelius”  
Jon Wold og Jan Morten Helgestad med Øyvind Nilsen, 
Børre Jensen og Ragnar Moen    
Dørene åpner klokken 19:00. Konsertstart kl 20:00 
Billetter selges i døra.  Aldersgrense 18 år. Inngang kr 200,- 

_______________________________________________________________________________ 

Pubkvelder på Düvelgården
Det blir pubkveld 16. november med servering av gryterett med salat og ris.  
Årets møljekveld blir gjennomført 14. desember på tradisjonelt vis 
                             Mvh Duvelølets Venner 

_______________________________________________________________________________ 

Bakke håndball G16 
har seriekamper på hjemmebane følgende datoer: 
                       18.11. kl 10:55 mot Tønsberg Turn 
                       22.11. kl 20:30 mot Reistad 
                       26.11. kl 19:45 mot Sylling/Lier 
                       Entre kr 50. Salg av kaffe og kaker 
_______________________________________________________________________________ 
 

Bygdekinoen: 
Bygdekino mandag 19. november 
Kl 18:00, Nøtteknekkeren og de fire ……
Kl 20:00, Bohemian Rhapsody.  Filmen om Freddy Mercury og Queen.
Billetter kan betales kontant eller med kort. Kiosk salg, kun kontant.
Neste Bygdekino: mandag 17/12. For filmvalg se bygdekinoen.no,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barnekoret Begeistring fyller 30 år  
og ønsker spesielt alle tidligere og nåværende medlemmer velkommen til 
Jubileumsfest på Misjonskirken 30.november kl. 18:00.  
Det blir sang, dans, bilder, kaker og kaffe/drikke. Velkommen til alle! 

Julenummer 2018

http://bygdekinoen.no/


Julemarked og Julegrantenning på Düvelgården 

Søndag 2. desember kl. 12.00 - 18.00.
Salgsboder og kafé
Lokale produsenter selger julebakst, lefsekling, matvarer, 
håndarbeider, trearbeider mm.                                                                                               

Bakke Bygdekvinnelag selger egenproduserte julekranser.
Salg av årets utgave av ”Skotselv før i tida” .                                                                                                     

Bygdekvinnas kafé selger julemiddag, julekaker, kaffe og 
eplegløgg.

Fakkeltog fra Bunnpris til Düvelgården 
Oppmøte ved Bunnpris fra kl. 16.00. Ledet av Allidretten i Bakke stiller vi opp kl. 16.15 og går i 
fakkeltog til Düvelgården. Skotselv Musikkorps spiller.
Julegrantenning ved Düvelgården ca. kl. 17.00. 
Gang rundt juletreet med sang av kjente og kjære julesanger. Akk. Jan Morten Helgestad. 
Bunnpris sponser fakler og pakker i nissens sekk.
Velkommen!                     Arrangør: Düvelgårdens Venner og Bakke Bygdekvinnelag

            Lørdag 1. desember: Loddsalg til inntekt for Allidretten på Bunnpris 
_______________________________________________________________________________
 
BAKKE MENIGHET 
Gudstjenester 
11.11 Bingen kapell kl.11:00 Lekmannsgudstjeneste 
18.11 Bakke kirke kl. 11:00 Bibelvandrere fra 5.trinn deltar 
02.12 Bakke kirke kl. 15:00 Lysmesse Utdeling av bok til 5-åringene 
09.12 Bingen kapell kl. 11:00  Gudstjeneste 
24.12 Bingen kapell kl. 14:00 og Bakke kirke kl. 16:15 Julaftensgudstjeneste 
25.12 Bakke kirke kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste 
13.01 Bakke kirke kl. 11:00 Gudstjeneste 
27.01 Bakke kirke kl. 11:00 Tårnagenter fra 3.trinn deltar 
03.02 Bingen kapell kl. 11:00 Gudstjeneste 
Tiltak for barn og unge 
Adventverksted for 5-åringer med familie på Solhaug lørdag 24.11 kl. 9.30-11.30.  
Tårnagenthelg for elever på 3.trinn. Lørdag 26.01 og søndag 27.01.  
Mer info på www.eiker.kirken.no 
Julefrokost 
Menighetsrådet arrangerer julefrokost for alle på Solhaug lørdag 5.januar kl. 9.30. 
Formiddagstreff på Solhaug 
På onsdager 07.11, 21.11, 5.12 ( på Hassel) , 19.12, 16.01, 30.01, 13.02 kl. 10-13.  
Formiddagstreffene er hyggelige samlingspunkt. Det serveres kaffe og vafler. Det er også mulig å få 
kjøpe middag for en billig penge. De som trenger skyss kan ringe Hjemmesykepleien tlf. 91642382 
_______________________________________________________________________________ 

Arrangementer i Det Lille Rød Huset, Verksveien 25 
Åpent tirsdager og onsdager 12.00-15.00 
Julemarked søndag 2.desember fra 12.00-16.00 
Salg av malerier, julekaker og julesaker 
Danske Æbleskiver (munker) servert med syltetøy og melis, gløgg 

_______________________________________________________________________________ 

24FitClub Skåssælva 
trener fast hver mandag og onsdag kl 19 - 20 på Solhaug. Gratis trening, åpent og passer for alle. 
Kontakt: Jane Wernersen tel. 907 33 993 eller Monica J Pettersen tel. 970 22 298  



RUSTICUS 
Førjulskonserter i Bingen kapell torsdag 06.12 kl. 18.00 og kl. 20:00 
Rusticus i samarbeid med Haugklang og Jan Morten Helgestad m/band 
ønsker velkommen til en kveld med julesanger, musikk og julestemning.  
For at alle som ønsker det skal få billetter, blir det i år to konserter på 
samme kveld.  
Billetter til salgs på butikken, Salong Bely eller hos medlemmer av 
korene. 
Etter jul er nye sangere hjertelig velkommen til Rusticus. Øvelser i Bakke 
kirke kl. 19-21:30 på torsdager. Det er bare å møte opp, eller ta kontakt 
med dirigent Abram Bezuijen tlf. 99026454. 
_______________________________________________________________________________ 

Fjerdingstad grendehus / Østsiden Vel 
Spillkvelder med kiosk, for unge som har lyst!
 5. desember    kl 17:30 - 19:30
30. januar         kl 17:30 - 19:30 
20. februar        kl 17:30 - 19:30

JULETREFEST 
For store og små, i tradisjonen tro, med julenisse og godteposer til barna! 6. januar kl 14-16. 
Påmelding på facebook: Østsiden Vel, eller til booking@fjerdingstadgrendehus.no 
  
THOR GOTAAS : ODDVAR BRÅ – et skiløperliv 
Thor Gotaas har skrevet biografien om Oddvar Brå. Mannen som gikk på ski inn i den norske 
folkesjela og huskes for han som brakk staven i VM i Oslo i 1982. 
Hva vet vi egentlig om Oddvar Brå fra Hølonda i Sør-Trøndelag, som brøyta spor på jordene og gikk 
alene på ski? 
Fjerdingstad Grendehus tirsdag 15. januar kl.19:00. 150 kr inngang. Her blir det rift om plasser! 
_______________________________________________________________________________ 
 
Torsdag 13. desember kl. 18:00  
avholder Skotselv skolekorps og Skotselv musikkorps julekonsert i 
kultursalen. 
Ta med familie og venner til en hyggelig kveld. Salg av kaker og 
kaffe. Fri entre’. 
I tillegg til julemusikk vil vi presentere den nye musikkleikgruppa 
vår som startet opp i høst. Dette er et gratis tilbud til alle fra 1-3 
klasse. De er sammen med korpset 1 time på hver øvelse og har 
forskjellige rytmeleker etc. Det er fortsatt mulig å komme å være 
med. De øver hver torsdag fra 17:00 -18:00 sammen med korpset. 
_______________________________________________________________________________ 

Bingen Ballklubbs lysløypekarusell  
starter onsdag 9. januar 2019 og fortsetter hver onsdag gjennom vinteren.   
Start mellom 18.00 og 19.00.                                   
Kiosksalg med vafler og saft etc.  

                          Bingen Ballklubb Skigruppa 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Åpen Hall i idrettshallen Skotselv  
for alle elever på 5.-10 trinn,  
fredag 25.januar kl.18-21. Kr.20 i inngang, gratis vafler og saft og åpen kiosk.  
Mange morsomme aktiviteter.                         VELKOMMEN! 

mailto:booking@fjerdingstadgrendehus.no


Lene Lie Band spiller i  
Skotselv kulturhus 24. januar 
Dørene åpner kl 19:00. Konsertstart kl 20:00 
Inngang kr 200,-.  Aldersgrense 18 år 
Billetter selges i døra på konsertdag.  
På hjemmebane med stjernelaget for å spille country 

_______________________________________________________________________________ 

Grendeutvalget informerer: 
1.       GU har sendt brev via ordføreren, til fordel for at Hassel fengsel skal bestå. 
2.       Belysning av ”julegate” i Skotselv, forlenget strekning opp til skolen. 
3.       Innkjøp av piano til kulturhuset, gave fra Sparebank Modum. 
4.       Dialog med Staten veivesen og kommunen vedrørende gangvei, belysning og trafikksikring. 
5.       Aktiviteter i Kulturhuset, konserter, kino med mer 
6.       Koordinerer og samler aktiviteter, gir informasjon via Facebook og ”Det skjer i Skotselv”. 
7.       Undergrupper av Grendutvalget er:  Husstyre, arrangement- , grønt- , lokal historisk gruppe, 
          Skotselv før i tida og Det skjer i Skotselv. 

Oversikt over faste aktiviteter  

Skotselv Grendeutvalg 
og redaksjonsgruppa som består av Kari Mette, Terje, Birgit og Ingar, ønsker alle en  

Fredelig Jul og et Godt Nytt År. 
Neste utgivelse kommer i februar. Innspill sendes innen 1.2.2019 til skotselvinfo@gmail.com 

mailto:skotselvinfo@gmail.com

