Det skjer i
Nr 1 februar 2018
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Velkommen til karneval
Bakke menighet og Misjonskirken ønsker velkommen til
karneval i Kultursalen i Skotselv fredag 9. februar kl 18.00.
Det blir:
• Sang av Begeistring
• Andakt ved Maarten Lindtjørn
• Utlodning
• Fastelavnsboller, saft og kaffe
Store og små er velkommen! Fri entré og servering.
____________________________________________________________________________________________________________

Solhaugdagen 11. februar kl 10:00-13:00
Gudstjeneste kl 11:00
Gratis kaffe og litt å bite i
Basar med trekning før kl 13:00
Underholdning fra John Hagen med gitar og sang
______________________________________________________________________________

Pubkvelder på Düvelgården
Det blir tradisjonelle Pubkvelder på Düvelgården
16. februar, 9. mars og 13. april med servering av pølser med tilbehør alle kvelder.
Dørene åpner kl 18.30 alle dager.
Fredag 9. mars får vi besøk av Øyvind Kristoffersen som underholder med sang og
musikk.
Vi håper folk møter opp.
Duvelølets venner
______________________________________________________________________________

Lær å bake flatbrød og potetlefse/lomper
Bakke Bygdekvinnelag arrangerer kurs i takkebakst på skolekjøkkenet i
Skotselv tirsdag 20. og onsdag 21. februar kl. 18.00 – 21.00.
Karin Sveaass og Gunvor Næss er instruktører. Tirsdag lager vi deig og
steiker flatbrød. Lærer om ulike typer flatbrød. Enkel servering.
Onsdag baker vi potetlefse og lomper. Koser oss med smaksprøver.
Kursavgiften er 100 kr for medlemmer og 200 kr for ikke-medlemmer.
Det er plass til 20 deltakere på kurset. Vil du delta, sender du SMS til Aud
Stormoen, 40 80 59 78 innen 16.02.18. Førstemann til mølla...
Deltakere vil få tilsendt nærmere informasjon.
————————————————————————————————————————————

Åpningstider i skibakken
Tirsdager og torsdager kl 18.00-20.00, søndager kl 11.00-15.00
Ved temperaturer under -20C vil bakken holde stengt. Følg med på Facebook om det er tvil.
Mer informasjon på hjemmesiden bakke-if.no

NaKuHel-aktiviteter på Düvelgården følgende onsdager:
21.02
07.03
21.03
04.04
18.04

Vandring på Holtefjell - Terje Bakken
På jakt etter forfedrene – Liv Randi Lindeman
Johan’s jukebox – Johan Bergan
Fotballhistorier fra Bakke IF – et fint knippe av tidligere spillere
Jentespeiderne på 40 – 50 tallet – Eva Bondø og Lillian Madsen

_______________________________________________________________________________

Årsmøte i Skotselv grendeutvalg
Styret innkaller herved til årsmøte onsdag 21.2.2018 klokken 18.30 i Skotselv kulturhus.
Fullstendig saksliste blir tilgjengelig en uke før møtet. Saker som ønskes tatt opp må sendes til
styret før 13.2.2018. Det sendes til skotselvgru@gmail.com
Etter årsmøtet blir det et møte med alle lag og foreninger i bygda.
———————Grendeutvalget har behov for flere medlemmer, ønsker du å være med på
utvikling av bygda og ivareta tidligere prosjekter er du velkommen. Aktuelle
saker fremover er skatepark, skøytebane, arrangement i kultursalen, samarbeid
med lag og foreninger, samarbeid med kommunen, riksvei, boligutbygging og
aktuelle saker fra kommunen. Ta kontakt med leder Ronny Nordli: 918 00 141
eller e-post til skotselvgru@gmail.com
____________________________________________________________________________________

Fjerdingstad Grendehus / Østsiden Vel
Juletrefesten kom «frem fra glemselen» i år – i tradisjonen tro, og med en gjeng glade store og
små!
Thor Gotaas gjestet oss 18. Januar med foredraget LOFFERE – det ble vellykket med fullt hus, og
imponerende og levende fortalt fra Thor som er et oppkomme av informasjon på detaljnivå.
Vi ønsker å gjenta flere slike arrangementer i året 2018. Gled dere!
Barnebursdag? Vi har lokaler og utearealer som egner seg godt, med mulighet for ulike ballspill og
andre aktiviteter ute, og brettspill inne. Ring 97 60 26 49 for booking.
21. februar: Spillkveld: kl 17.30-19.30. Åpent for alle som har lyst (og alle generasjoner)! Salg av
pølser, brus og kaffe. Nytt denne gang er Buzz-spillet på lerret
6. mars: ÅRSMØTE i ØSTSIDEN VEL kl. 19.00
21. mars: Spillkveld: kl 17.30-19.30. Åpent for alle som har lyst! Salg av pølser, brus og kaffe.
25. april: Spillkveld: kl 17.30-19.30. Åpent for alle som har lyst! Salg av pølser, brus og kaffe.
NB! Nettsiden vår er inaktiv. Sjekk facebooksiden vår Østsiden Vel i stedet.
Kontaktinfo: sine@frodin.no eller booking tlf.: 97 60 26 49
_______________________________________________________________________________

Til alle innbyggere i Skotselv
NB.: Det er nå Bygdekino 26. februar, 26. mars og 23. april
For info om hvilke filmer som vises blir det satt opp plakat på skolen og lagt ut på
Facebook (Skotselv bygdekino).
_______________________________________________________________________________

Kvinnedagen 8. mars
Bakke Bygdekvinnelag og Bakke Sanitetsforening
ønsker velkommen til en hyggelig kveld med sosialt samvær, foredrag og
kveldsmat på Solhaug torsdag 8. mars kl 19.00.
Kveldens foredragsholder er Karianne Vrabel, forsker ved Modum Bad,
Temaet er: ”Psykt perfekt” - om unges psykiske (u)helse.
Gratis inngang.

Informasjon fra Bakke menighet
Søndag 11.mars kl.11. Avskjedsgudstjeneste i Bakke kirke for sogneprest Ole
Petter Ottersen.
Kirkekaffe.
Lørdag 17.mars. Påskeverksted for 6-åringer på Solhaug.
Starter med frokost kl. 9.30. 6-åringene får eget brev på forhånd.
Søndag 18.mars kl.11. Gudstjeneste i Bingen kapell med utdeling av bok
til 6-åringer. Tur til gapahuken etterpå.
Tirsdag 20.mars. Konfirmanter går med fastebøsser og samler inn penger til
Kirkens Nødhjelp.
Søndag 25.mars. Gudstjeneste i Bakke kirke med menighetens årsmøte etterpå.
Utdeling av bok til 6-åringer. Kirkekaffe.
_______________________________________________________________________________

Barnefest med Jarle Waldemar
Jarle Waldemar har i over 15 år reist landet rundt for å presenterer evangeliet på
kreative måter. Fredag 13. april kl 18.00 kommer han til Skotselv for å synge, trylle
og ha kreativ andakt på den store barnefesten i kultursalen. Festen arrangeres av
Bakke menighet og Misjonskirken. Det serveres pølser, kaffe, saft og kaker.
Velkommen til store og små! Fri entré og servering.
______________________________________________________________________________

Glad i å synge ??
Ytre Suløen Jazzensemble kommer igjen til Skotselv 13. juni og holder konsert.
Rusticus inviterer i den anledning alle som har lyst til å være med i et prosjektkor.
Både nye, og de som var med forrige gang - i 2011- er hjertelig velkommen.
Nå skal det svinge i Skotselv !! Dette blir morsomt.
Vil du være med så møt opp på øvelse i Bakke kirke kl 19 på torsdager.
For mer info, ta kontakt med Abram Bezuijen på mobil 990 26 454.
_______________________________________________________________________________

Gratis tabatatrening
på Solhaug menighetshus mandager og onsdager kl 18.00
Kom gjerne innom for å se om dette er noe for deg.
Det er en del innflyttere i bygda, heldigvis, vi har alltid godt av nye koster. Flere
av disse er med i gjengen vår, som strekker seg fra 18-65 år. Det er en morsom
måte å bli kjent med nye på, veldig uhøytidelig og sosialt. Ta deg gjerne turen en gang, du også, om
du har lyst. Det er jo lenge siden sist, og jeg lover at du vil bli sliten!
Jane

___________________________________________________________
Lokalhistorisk gruppe
i Skotselv ønsker nye medlemmer velkommen. Vi er nå seks stykker og møtes en gang i
måneden, og har noen dugnader. Vi arbeider med å synliggjøre lokal historie.
En gammel bygdeminnelagssamling og andre gamle gjenstander fra Skotselv er en viktig del.
Utstillinger i Düvelgården, Pumpehuset og kulturhuset er vårt ansvar. Kulturminnetavler ved
historiske steder, sikring av kulturminner, gamle bilder, kulturminnesti i Østidefjellet er noe vi jobber
med. Gruppa er en del av grendeutvalget. Vi samarbeider med Düvelgårdens Venner, "Skotselv før i
tida" og kulturminnerådet i kommunen.
Er du interessert, tar du kontakt med leder Jon Mamen, jon@mamen.no , tlf. 32753065.
_______________________________________________________________________________

Skotselv grendeutvalg
ønsker å takke Sparebankstiftelsen DNB for bidraget til innkjøp av skøytepingviner,
støttesel og mål. Dette benyttes nå daglig av Sfo og skolen. Barna er kjempefornøyde!
Hvis du ønsker å låne dem på ettermiddagen eller i helgene kan du bare sende en sms
eller ringe 932 28 111

Bakke Sanitetsforening vil rette en takk til alle
som gjorde at vi fikk til en vellykket og hyggelig feiring av vårt 100-års jubileum i høst, takk
både til kjøkkenhjelpere, loddkjøpere, underholdere, gjester og andre! Basaren innbragte
ca. kr 36.000. Mens vi er i «takkehjørnet», vil vi også nevne at vi nettopp har bundet
fastelavnsris på Hassel Fengsel. Her stilte det opp 18 frivillige som hjalp oss med dette. En stor takk
til disse også. En spesiell takk til Hassel Fengsel som har hugget bjørk og gjort klart til oss inne i
gartneriet.
————————————————————————————————————————————

Fjerdingstad Bridgeklubb
Fra og med februar 2018 bytter vi spillested til kantina på Skotselv næringspark. Vi prøver også å
øke aktiviteten og få til en del sosiale arrangement.
Mandager: ”Hyggebridge” kl 12:14:00 – Alle er velkomne uansett nivå!
Torsdager: Bridge kl 18:30-22:00
·
Forskjellige turneringer noen onsdager i mars og april.
Mat kan kjøpes, drikke medbringes.
·
Sommerbridge i hele juli
·
Pølsefest, pizzakveld og grillfest mm. Følg med i terminlista.
————————————————————————————————————————————

Oversikt over faste aktiviteter og utleie

”Det skjer i Skotselv”

gis ut av Skotselv grendeutvalg v/redaksjonsgruppa og kommer ut 4 ganger i året.
Neste nummer kommer i slutten av april. Innspill og endringer i aktivitetsoversikten sendes på
E-post til skotselvinfo@gmail.com innen 20. april. Redaksjonsgruppa viser også til hjemmesidene
http://skotselvinfo.no og Facebook Skotselv info.

