Det skjer i
Nr 1 februar 2019
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TRASS

Rock for kidsa. Skotselv kulturhus Onsdag 20.februar kl 17:30
TRASS er et rockeband - for barn, som består av tre menn som har musikk
som sin store lidenskap. Bandet har en leken måte å fremføre sin musikk på
og har en egen evne til å få med seg barna under konsertene.
For mer info se bandets FB side: https://www.facebook.com/TRASSROCK/
Dette arrangementet er GRATIS!
Velkommen til alle, dette blir kult for store og små!
——————————————————————————————————————————————

Musikk, leik og rytme
Tirsdager kl 17-18 i kultursalen i Skotselv kulturhus, for 1.-3. trinn
Møt opp, ingen påmelding, helt gratis! Håper å se deg!
For flere opplysninger, Ring Ola Fredriksen på tlf 952 93 493
——————————————————————————————————————————————

Bridgeopplæring i Skotselv, Verksveien 7 Næringsparken.
Hver tirsdag fra 8.1 2019, Drop inn mellom kl 1200 - 2100.
Nybegynner opplæring, litt viderekomne og turneringsspillere er alle velkommen.
Kom og finn deg en makker, eller du kan utvikle deg sammen med en makker du allerede har.
Ungdom under 16 år gratis ! Junior 17-25 år NOK 20. Voksne NOK 50.
——————————————————————————————————————————————-

Bygdekinoen 11. februar. Kino også 11. mars og 8. april
Kl. 18:00, Dragetreneren 3 (Fra 6 år, billettpris kr 90,-)
Kl. 20:00, Psychobitch ( fra 12 år, billettpris kr.110,-)
Kafe åpen fra kl. 17:30-20:00, Kontant eller kort.
Filmer blir tildelt ca 2 uker før visning. For detaljer se: https://www.bygdekinoen.no/
template/ShowCinema.jsp?TheaterID=1076
Bygdekinoen viser fersk og aktuell film som når et bredt publikum.
Vi trenger flere besøkende for å kunne opprettholde tilbudet om Bygdekino!.
Skulle du ikke ha lyst til å se filmen kan du jo komme for å ta en kopp kaffe! :-)
——————————————————————————————————————————————

Pubkvelder på Düvelgården
Fredag 15/2, fredag 22/3 og fredag 5/4.
Det blir tradisjonelle pubkvelder med servering av øl , vin, mineralvann og pølser med tilbehør .
——————————————————————————————————————————————-

NaKuHel på Düvelgården
20.02 "Ikke flytt vår historie" Historien om Düvelgården på Øra v/ Svein Ludvig Larsen
06.03 Gamle bilder v/ Harald Bergan
20.03 På tur med Birgit fra Holtefjell til Sigdal - en bildekavalkade. v/ Birgit Midtgård
03.04 Sentralen og telefonens utvikling i bygda. Bosetting og aktiviteter i området v/ Per Erik Knive
——————————————————————————————————————————————-

Barnekoret Begeistring
har akkurat fått på plass ny tid for øvelser og det blir:
TORSDAGER KL. 17:00 - 17:50 PÅ MISJONSKIRKEN

Eikermesterskapet 2019
Bakke IF og Bingen BK har den glede å ønske velkommen til Eikermesterskapet,
tirsdag den 19. februar 2019
Rennet avholdes i lysløypa ved Skotselv skole og går i klassisk.
Klassene 0-10 år går først, det blir ikke rangerte resultatliste.
Eikermesteren kåres i klassene fra 11 år og oppover.

1964

Første start er kl.18.00. Rennkontoret er åpent fra kl.17.00.
Klasseinndeling /
Distanser.

Jenter / Gutter inntil 10 år. 1,5 km
Jenter / Gutter 11 – 12 år.
1,5 km
Jenter / Gutter 13 – 14 år.
2,3 km
Jenter / Gutter 15 – 16 år.
4,6 km (2 runder)
Jenter / Gutter 17 – 20 år.
4,6 km (2 runder)
K senior./ M senior
6,9 km (3 runder)
Det er vanlig klasseinndeling for hvert årstrinn i henhold til Norges skiforbunds reglement.
Påmelding:
Benytt Sports Admin eller Mail: elindbraa@outlook.com
Ved påmelding benytt fødselsår ikke alder.
For å komme på startlistene må vi ha påmelding innen fredag 15.februar kl.23.
Etteranmelding inntil rennstart
Startkontigent: Kr.100,- Startkontigent faktureres klubbene i etterkant av rennet.
Premiering:
Full premiering.
Premieutdeling vil finne sted Skotselv kulturhus. Invitasjon kommer senere.
——————————————————————————————————————————————

BAKKE MENIGHET Gudstjenester
24.02 Solhaug kl.11:00 Gudstjeneste
10.03 Bingen kapell kl. 11:00 Gudstjeneste
24.03 Bakke kirke kl.11:00 Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok. Menighetens årsmøte.
14.03 Bingen kapell kl. 11:00 Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok
21.03 Bakke kirke kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste
28.04 Bakke kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
05.05 Bakke kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Menighetens årsmøte
avholdes etter gudstjenesten søndag 24.03.
Dugnader
Dugnad ved Bakke kirke tirsdag 09.04 kl.17:00. Dugnad på Solhaug tirsdag 23.04 kl. 17:00
Tiltak for barn og unge
Påskeverksted for 6-åringer med familie på Solhaug lørdag 23.03 kl. 9.30-11.30.
Utdeling av 6-årsbok på gudstjenesten i Bakke kirke søn 24.03 eller i Bingen kapell søn 14.04 kl. 11.00.
Formiddagstreff på Solhaug
På onsdager 13.2, 27.02, 13.03, 27.03. 10.04. 24.04, 05.05 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. 916 42 382.
Solhaugdagen søndag 24. februar
med gudstjeneste, gratis vafler og kaffe, loddsalg og trekking av basaren.
Oppstart på Solhaug fra kl. 10.00. Gudstjeneste kl. 11.00.
——————————————————————————————————————————————-

Innkalling til årsmøte i Düvelgårdens Venner
på Düvelgården tirsdag 26. mars klokken 18:00
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret ihende senest
mandag 18. mars.
Styret
——————————————————————————————————————————————

Bakke IF søker ny leder til hovedstyret og baneforvalter til kunstgressbanen
Interessert? Ta kontakt med Tor Arild Johansen på mail: leder@bakke-if.no for mer informasjon.
Bakke IF trenger også frivillige til slalåmbakken. Ta kontakt på Facebook: Skibakken, Bakke IF

Fastelavn
3. mars er det fastelavn. Bakke Sanitetsforening har i en årrekke vært så heldige
at vi har fått lov til å binde fastelavnsris i drivhuset på Hassel fengsel. Vi takker
for det gode samarbeidet. Vi får lov å bruke drivhuset til dette også denne våren
og skal binde fastelavnsris der onsdag 13. februar. Om noen har lyst på en
trivelig formiddag i gartneriet på Hassel, er det bare å møte opp der onsdag
13.2. kl 9 til fastelavnsrisdugnad. (Ta evt. kontakt med Gunn Munkhaugen på tlf.
936 95 194).
Fastelavnsrisene vil bli å få kjøpt bl.a. på Bunnpris. 6, klasse ved Skotselv skole
vil også selge ris. Vi håper at mange vil støtte vårt arbeid ved å kjøpe ris. Prisen
er kr 75,- pr. stk.
——————————————————————————————————————————————

Kvinnedagen markeres på Solhaug onsdag 6. mars kl.19.00.(Merk dato)
Foredrag v/Amal Aden, norsk/somalisk forfatter og samfunnsdebatattant.
Hun vil ta oss med på en reise i eget liv - fra en vanskelig barndom som gatebarn i
Somalia,til møtet som 13 åring med norsk kultur, barnevernet mm og - tross
motgang og vanskeligheter, brukt mulighetene til å komme dit hun står i dag.
Temaet integrering og likestilling står sterkt i hennes forfatterskap. Særlig fokus har
hun på somaliske kvinner og deres utfordringer. Hun har klare meninger om at
integrering handler ikke bare om tilrettelegging, men også om å stille krav.
Foredraget er gripende og tankevekkende.
Salg av bøker.
Servering av kveldsmat. Inngang: kr. 100,Arr. Bakke Bygdekvinnelag og Bakke Sanitetsforening.
——————————————————————————————————————————————

ÅPNINGSTIDER FOR SKIBAKKEN I SESONGEN 2019
TIRSDAGER : 18.00-20.00
TORSDAGER: 18.00-20.00
SØNDAGER : 12.00-15.00
Ved temperaturer under -20C vil bakken holde stengt, følg med på Facebook om det er tvil.
( Skibakken,Bakke IF )
Åpningstider utenom faste dager annonseres på Facebook.
DAGSKORT: kr. 70,- ÅRSKORT: kr. 500,- Voksne som har med barn i bakken kjører gratis.
VIPPS nr. 74328 merk med brukerens navn + navn på foresatt, vis så kvittering i billettluke ved ankomst.
Leie av Skibakken i 2,5t.utenom åpningstidene koster kr. 500,- for de som stiller med egen godkjente
heisfører/vakter, og kr.1500,- for de som leier bakken med godkjent heisfører/vakter, sist nevnt med
forbehold om vi får vakter til å stille.
Vakt/utleie koordinator:
Driftsansvarlig
Tor Ivar Olsen: Tlf. 99265871 (tor.ivar.olsen@akh.no)
——————————————————————————————————————————————

Fjerdingstad grendehus / Østsiden Vel
Skileikdag 17. mars på Fjerdingstadjordet! Kl. 13-15. Ta med ski,
grillmat og drikke. Vi lager bål og diverse skileik.
Spillkvelder: 20. mars, 24. april, 22. mai. Kl 17:30-19:30. Brettspill og uteaktiviteter når været tillater det!
——————————————————————————————————————————————-

Innkalling til årsmøte Skotselv Grendeutvalg
på Hasselrommet, Skotselv kulturhus. Torsdag 21. februar kl 18:30. Velkommen!

GRENDEUTVALG

Fra Burudmoen Leir til Norsk Motorhistorisk Senter
Fra en trist og dyster militærleir har det vokst fram et levende
kultursenter. I løpet av drøyt ti år har en massiv dugnadsinnsats gjort
den lille grenda Burud til et begrep blant alle som er opptatt av
samferdsels- og kjøretøyhistorie. Stedet driftes som en selvstendig
stiftelse med Motorhistorisk Klubb Drammen som et styrende element
i samarbeid med Øvre Eiker Kommune. Hver eneste onsdag året
rundt er anlegget åpent for besøkende. På de beste dagene er hele
anlegget på elleve mål stappende fullt av biler og motorsykler. Flere
hundre kjøretøyer med et aldersspenn på over hundre år og enda
flere mennesker med nesten like stor variasjon i alder. På Norsk
Motorhistorisk Senter kan alle som ønsker det komme for å se på alt
fra gamle mopeder til gamle vogntog, man kan rusle rundt i museet og titte på ting og interiør som mange
vil kjenne igjen fra siden egen barndom. Ikke minst kan det skrytes av en av to av Drammensdistriktets
gjenværende ekte pølseboder. Ofte betjent av ekte skåssælvinger. Foruten de faste åpningstidene hver
onsdag er det ofte arrangementer i helgene. Vi kan nevne marked, forskjellige kjøretøytreff og ikke minst
‘åpen dag’ der barn og voksne kan få kjøreturer i gamle busser og brannbiler mm. Blant annet i Skotselvs
gamle Willys brannbil. Mange hedersbevisninger har Norsk Motorhistorisk Senter fått - og nå sist Øvre
Eiker Kommunes Kulturpris for 2018. Alle interesserte oppfordres til å ta en tur innom for å kikke, prate
med folk, drømme seg litt bort og kanskje selv bli bitt av den motorhistoriske basillen. Besøk også gjerne
www.mhkd.no for mer informasjon.
Lørdag 25. mai er det Åpen Dag. Søndagen, den 26., er det treff for MC og Førekrigs Biler.
Portene åpner for publikum klokken 10 begge dagene, og alle er hjertelig velkommen.
——————————————————————————————————————————————

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.

