
     Det skjer i                   

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Det blir pubkveld:  
Fredag 15. november med salg av gryterett med ris og salat. 
Fredag 6. desember blir det møljekveld.  
Dørene åpner kl 18.30 begge dager. 
Hjertelig velkommen 
Düvelølets venner. 
_______________________________________________________________________________ 

Fjerdingstad som grendehus i årene fremover 
Kommunen eier eiendommen og innspurten i prosessen om salg er i 
gang.  Styret i Østsiden Vel har sendt ut et tilbud til kommunen om 
en kjøpesum og vi venter spent på svar. 
Vi har etter 2 folkemøter fått med flere folk og er klare for å realisere 
videre drift! 
Grasrotandelen – Østsiden Vel er med! 
Vi er avhengige av all den støtten vi kan få framover, så på forhånd takk til alle som er med å 
støtter! 
Onsdagsklubb (Spillkveld) 
Ta med venner og ha det gøy på Fjerdingstad! Du kan leke, danse etter musikk, spille brettspill og 
handle i kiosken. Noen av kveldene drar vi i gang spill/gaming på storskjerm også. kL. 17.30-19.30 
                                - 20. november - 22. januar - 19. februar 

Juletrefest 5. januar 
Velkommen til juletrefest søndag 5. januar kl 14-16. Vi har gratis kaffe og småkaker, og 
salg av pølser og brus. Ikke inngangspenger.  
Vi har VIPPS! Og vi tror NISSEN kommer. 

Skileik på Fjerdingstadjordet 
Søndag 16. februar kl 12-14. 
Parkering på Grendehuset, skiltet til skileikområdet. Ta med ski, grillmat, 
noen vedkubber og drikke - vi ordner bål, varm saft og div skileiker. 

Thor Gotaas kommer til oss igjen – med ny bok om Norske Utedoer! 
Følg med på facebooksidene våre og på Skåssælvinger; dato kommer. 
_______________________________________________________________________________ 

Rusticus inviterer til konsert «I denne søte Juletid» 
i Bakke kirke torsdag 12.desember kl. 19.00 

Medvirkende: 
Kor HaugKlang m/JeeYoung Park  Fiolin: Bjørn Tore Roksvåg 
Kor Rusticus m/Abram Bezuijen             Fløyte/saksofon: Oreste Kindilide 
Kor Begeistring m/Jan Morten Helgestad Bass/gitar/sang: Jan Morten Helgestad 
Billetter: Nok 150,- (opptil 16 år gratis i følge med voksen)  Kirken åpnes kl. 18.30 
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Julemarked og Julegrantenning på Düvelgården 
Søndag 1. desember kl. 12.00 - 18.00. 

Salgsboder og kafé 
Lokale produsenter selger julebakst, lefsekling, matvarer, 
håndarbeider, trearbeider, keramikk, mm.                                                                                                
Bakke Bygdekvinnelag selger egenproduserte julekranser og 
pyntegjenstander laget av naturmateriale. 

Salg av årets utgave av ”Skotselv før i tida” .                                                                                                      
Bygdekvinnas kafé selger julemiddag, julekaker og kaffe/te. 

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 30. november: Loddsalg til inntekt for Allidretten på Bunnpris 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAKKE MENIGHET 
Gudstjenester 
24.11 Bingen kapell kl. 11.00 Gudstjeneste for små og store 
01.12 Bakke kirke kl. 15.00 Lysmesse 
24.12 Bingen kapell kl. 14.00 Gudstjeneste 
24.12 Bakke kirke kl.16.15 Gudstjeneste 
25.12 Bakke kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste 
26.01 Bakke kirke kl. 11.00 Gudstjeneste for små og store 
02.02 Bingen kapell kl. 11.00 Gudstjeneste 
Tiltak for barn og unge 
Adventsverksted for 5-åringer med familie på Solhaug lørdag 23.11 kl. 
9.30-11.30. 
Utdeling av adventsbok til 5-åringene på gudstjeneste i Bingen kapell søndag 24.11 kl. 11.00. 
Lys Våken for alle 11- og 12-åringer i Øvre Eiker i Vestfossen kirke lørdag 30.11. - søndag 01.12.  
Aktiviteter og overnatting i Vestfossen kirke.  
Tårnagenter i Bakke kirke.  
Lørdag 25.01 og gudstjeneste søndag 26.01. Påmelding eiker.kirken.no 
Formiddagstreff på Solhaug 
På onsdager 20.11, 04.12, 18.12, 15.01, 29.01, 12.02, 26.02 og11.03.  kl. 10-13.  
Formiddagstreffene er hyggelige samlingspunkt. Det serveres kaffe og vafler. Det er også mulig å 
kjøpe middag for en billig penge. For de som trenger skyss ring Hjemmesykepleien tlf. 916 42 382. 
_______________________________________________________________________________ 

Arrangementer i Det Lille Rød Huset, Verksveien 25 
Det Lille Rød Huset i Verksveien 25, Skotselv, holder åpent tirsdag og onsdag 
12.00-15.00. Lett lunsj og noe til kaffen serveres. Malerier og keramikk selges. 
Fine gaver til deg selv eller andre. Kontakt 90799314
Hilsen Vigdis Margrethe

_______________________________________________________________________________

Skotselv skolekorps og Skotselv musikkorps  
Inviterer til julekonsert i kultursalen tirsdag 10.12. kl 19:00 



Skotselv kulturhus - Filmprogrammet  
Mandag 16.12. klokken 18:00, Sauen Shaunfilmen 

            FARMAGEDDON 
Aldersgrense: 6 år 
Når et romvesen med fantastiske krefter krasjer i nærheten av Mossy Bottom 
Farm, prøver sauen Shaun å redde dette utenomjordiske vesenet før en farlig 
organisasjon kan fange henne. 
Støtt opp om Bygdekinoen. Alltid de siste og beste filmene.  
Følg med på facebook: skotselv info, SKÅSSÆLVINGER og på oppslag ved Bunnpris. 
_______________________________________________________________________________ 
Bakke Bygdekvinnelag inviterer til: 

God, gammeldags, Juletrefest på Solhaug, 

søndag 5. januar kl. 16.00 - 18.00. 
Det blir gang rundt juletreet, underholdning og besøk av nissen.

Ta med matfat - vi serverer kakao.  Gratis inngang.


________________________________________________________________________________________

 

Skotselv kulturhus  
19.februar 2020 klokken 19.00 
Åmund Tonna tar oss med tilbake i historien.  
Hassel jernverk - da verden kom til bygda 
Et foredrag om Eikers største bergverk i 220 år, med en historie  
som er lite kjent.  
Billetter - kr 100 - selges i døra eller via e-billett.  
             ____________ 

Skotselv kulturhus 12.mars 2020 klokken 20.00 

Damer i Blues 
Kjøp en kulturopplevelse i gave, billetter selges via e-billett. 
Rita Engedalen & Margit Bakken 
Historikk og musikalske juveler fra noen av de kvinnelige blueslegendene, 
fremføres av Rita & Margit i en nær og akustisk konsert. Mer informasjon 
på facebook: skotselv kulturhus og i neste nummerr av «Det skjer i Skotselv». Billettpris kr 250. 
_____________________________________________________________________________ 

Kulturhuset informerer: 
Vi mangler oppgjør fra terminal leverandør og vi trenger din hjelp!
"Det Betales" hadde konsert i Kultursalen 18.september. VI vet hvor mange billetter som ble solgt, 
men vi mangler oppgjør for de som ble solgt i døra før konsertstart. Når vi tok imot betaling sto det 
godkjent på terminalen og ipad, men iflg Izettle er ikke dette salget registrert. 
Vi måtte gjøre en oppdatering rett før konserten og lurer på om vi kan ha bli "hacket" slik at 
pengene gikk til annen konto. Alternativt teknisk svikt eller at du som var på konsert ikke ble 
belastet likevel. Uansett feil trenger vi den hjelp så vi kan bevise for leverandøren at noe har gått 
feil og at vi har krav på utestående.   
Betalte du i døra? Kan du sjekke din kontoutskrift? 
Send e-post til: terjebergan@gmail.com med navn og om du har blitt belastet fra konto eller ikke 
blitt belastet. Vi trenger tilbakemeldinger fra alle som var på konserten, uansett betalingsmåte. 
Det har tidligere blitt sendt ut samme oppfordring på sosiale medier, men med begrenset 
tilbakemelding. HJELP oss med å få pengene som vi har krav på, vi trenger de for å kunne 
arrangere flere konserter. 
Håper på snarlig respons, vi takker for din hjelp og støtte.   
Mvh arrangørgruppa Skotselv kulturhus

mailto:terjebergan@gmail.com


Grendeutvalget informerer: 
Vi har fått ny avtale og priser for utleie av Kulturhuset fra kommunen. Innbyggere i 3330 har egne 
priser for leie. I løpet av første kvartal vil det komme elektronisk bookingsystem som gjør det 
enklere å se når Kulturhuset og andre utleie lokaler i kommunen er tilgjengelige. 
Fengselet er lagt ned og ryddet, lokalhistorisk gruppe har fått tatt vare på noen av "skattene". Blant 
annet er noen historiske bilder fra Skotselv hengt opp i Kulturhuset. Takk til dere som tar vare på 
historien til Skotselv! Jon Mamen oppfordrer flere til å delta i gruppa, ta kontakt for mer informasjon.
Ny butikkeier har laget handlevogngarasje utenfor butikken, der har vi i Grendeutvalget fått egen 
oppslagstavle! Her vil det bl.a.bli annonsert kino, konserter og andre lokale begivenheter. 
Grendeutvalget består av: 
Kari Mette Høstvik, Ronny H. Nordli, Terje Bergan, Andreas Haare og Anne Magnus(FAU). I tillegg 
er det undergrupper som: Husstyre, kino, kultur, historie, grøntgruppe og informasjonsgruppe (nett 
og papirutgave). Har du lyst til å bidra i en av gruppene? Ta gjerne kontakt med en av oss i GU.
Julelys i lyktestolpene i Skotselv 
Takk til Tommy Thorud og alle hans gode hjelpere, for at vi også i år har flotte lysende julestjerner i 
lyktestolpene! Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med Tommy på telefon 90543367.
Oversikt over faste aktiviteter  

Skotselv Grendeutvalg 
og informasjonsgruppa 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 
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