
  Det skjer i       

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Pubkvelder på Düvelgården 
Fredag 14. februar. Denne kvelden får vi besøk av trubadur Øyvind Kristoffersen. 
Neste pubkveld blir 6. mars og den siste før sommeren 24. april. 
Dørene åpner kl. 18:30 alle kvelder.                                                                                  
Det blir salg av pølser med tilbehør alle kvelder. Vel møtt til hyggelig samvær. 
Düvelølets Venner 
—————————————————————————————————————————————— 

Skotselv kulturhus onsdag 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 og via e-billett 

——————————————————————————————————————————————- 
  
BAKKE MENIGHET 
Gudstjenester 

23.02 Bakke kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 
08.03 Bingen kapell kl. 11.00 Gudstjeneste 
22.03 Bakke kirke kl. 11.00 Gudstjeneste for små og store 
05.04 Bingen kapell kl. 11.00 Gudstjeneste 
12.04 Bakke kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste 
26.04 Bakke kirke kl. 11.00 Gudstjeneste med aktive konfirmanter.  
          Menighetens årsmøte etter gudstjenesten 
17.05 Bakke kirke kl. 10.30 Gudstjeneste 

Tiltak for barn og unge 
Påskeverksted for 6-åringer med familie på Solhaug lørdag 21.03 kl. 9.30-11.30. 
Utdeling av bok til 6-åringene på gudstjeneste i Bakke kirke søndag 22.03 kl. 11.00 eller på palmesøndag 
05.04 kl. 11.00 i Bingen kapell.   Påmelding eiker.kirken.no 

Formiddagstreff på Solhaug 
På onsdager 12.02, 26.02, 11.03, 25.03, 08.04, 22.04, 06.05 og 20.05.  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. 
—————————————————————————————————————————————— 

Innkalling til årsmøte i Düvelgårdens Venner 
på Düvelgården tirsdag 3. mars klokken 18:00 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende  
senest innen mandag 24. februar.                                                                             
                                                                              Styret 

 

Nr 1 februar 2020



To moderne pilegrimer 
Karin Vogsted og Anita Haare deler bilder og opplevelser fra sine 
pilegrimsvandringer i inn- og utland.  
Velkommen til Solhaug torsdag 5. mars kl. 19.00. 
Vi serverer kveldsmat. 
Alle hjertelig velkommen 
Arr.: Bakke bygdekvinnelag og Bakke Sanitetsforening 

—————————————————————————————————————————— 

Skotselv kulturhus torsdag 12.mars 2020 klokken 20:00 
Damer i Blues 

Rita Engedalen & Margit Bakken 
Historikk og musikalske juveler fra noen av de kvinnelige blueslegendene, 
fremføres av Rita & Margit i en nær og akustisk konsert. 
På denne konserten har de med seg sine to anerkjente og faste musikere, Morten 
Omlid på gitar(er) & Eskil Aasland på trommer/ perkusjon. 
Billetter kr 250 selges via e-Billett.  

—————————————————————————————————————————————— 

Solhaug-dag 

Lørdag 14. mars kl 11-14 inviterer Bakke menighetsråd til Solhaug-dag. 

Det blir andakt ved en av prestene. Menigheten vil takke frivillige medarbeidere. 
Det nye menighetsrådet forteller om hva som er på gang av vedlikehold og 
utbedringer på Solhaug. 

Det blir servering av varmrett, samt kaker og kaffe. 
Rusticus blir med og lager en musikalsk feststund.  
Nærmere program blir kunngjort på menighetens nettside. 
—————————————————————————————————————————————— 



 
NaKuHel på Düvelgården våren 2020 Klokken 11.00 - 13.00 
19.02 Livet i Finnemarka v/Petter Øijord. Omvising av ovner i Skomakerhuset 
04.03 Gårdshistorie og glimt fra oppvekst i Bingen v/Arne Hilmersen 
18.03 Historien om Semsgodset v/ Bent Ek 
01.04 Gamle bilder v/ Harald Bergan 
15.04 Biltur på Vestlandet i 1938 og litt om livet i de harde 30-årene  
           v/Ingar Midtgård 
27.05 Tur til Kistefoss museum Jevnaker og middag på Hadeland glassverk 
           Avreise fra Düvelgården kl 10.00.
—————————————————————————————————————————————— 
 

Bygdekinoen 24/2, 23/3 og 20/4 
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!   

—————————————————————————————————————————————— 
 
Det lille huset, Verksveien 25, Skotselv,  
har åpent tirsdager og onsdager 12.00-15.00. 
Salg av keramikk, malerier, kort, kaffe og litt å bite i.  
Velkommen inn. 
——————————————————————————————————————————————- 

Fjerdingstad Grendehus 
Thor Gotaas kommer til oss igjen – med ny bok om Norske Utedoer!  
Tirsdag 18. februar klokken 19:00. Billettpris kr 150. 
Onsdagsklubb 
19. februar, 25. mars, 22. april,  
Ta med venner og kom! Kiosk, brettspill, uteaktiviteter og leik for barn i 
barneskolealder. Kl 17.30-19.30 
 

Skileik på Fjerdingstadjordet 16. Februar  Kl. 12.00-14.00.   
Ta med en vedkubbe, bålmat og drikke😊  

Fjerdingstad Grendehus blir vårt!  
Vi gleder oss til å sette i gang med å gjøre Fjerdingstad Grendehus enda 
bedre og vil gjerne ha med fler i gjengen som bidrar til dugnadsinnsats og å 
shine opp lokaler og bringe inn nytt liv og aktivitet hos oss! 
—————————————————————————————————————————————— 

Grendeutvalget Informerer: 
Viken fylkeskommune bygger ca. 225 meter med nytt fortau og gang- og sykkelvei langs Verksveien i 
Skotselv sentrum. Det er en strekning forbi Bunnpris AS som skal bli tryggere for de myke trafikantene. I 
tillegg skal Øvre Eiker kommune bytte ut ca. 230 meter med vannledning som går gjennom traseen.    
Planen er at anlegget skal stå ferdig sommeren 2020. 
  
Sameiet Sanssouci (Hassel fengsel) arbeider fortsatt eierkommunene med fradeling og forberedelse til 
salg av landbrukseiendommen.  Hytta Tonhaugen skal også legges ut for salg       
  
Oppgaveutvalget som har sett på skolestrukturen har nå lagt ut sin rapport ut på høring. For flere detaljer: 
 https://ovre-eiker.kommune.no/karusell/Sider/rapport-skolebehovsplan.aspx      
Alle innbyggerne i kommunen kan si sin mening og komme med innspill til denne planen. Innspill må 
sendes skriftlig til kommunen. Vi oppfordrer alle som kan, om å sende inn innspill elektronisk 
til post@ovre-eiker.kommune.no,. Fristen er 10.mars 2020. 
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ÅRSMØTE GRENDEUTVALGET 
Torsdag 20.2 kl. 18:30-20:30. Grendekontoret, Skotselv kulturhus 
Agenda: 
• Valg av møteleder og referent 
• Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Årsmelding 2019, Grendeutvalget og undergrupper 
• Regnskap 2019 
• Innkomne saker 
• Valg av nytt styre 

  
Saksdokumenter til innkomne saker sendes skotselvgu@gmail.com innen 13. februar 2020 
Innkalling er også annonsert på vår facebookside: Skotselv info   
Enkel servering. 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.
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