
  Det skjer i       

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

Vårin + support 
Skotselv kulturhus torsdag 25. april klokken 19:00 
Billetter: kr 200,- selges i døra på konsertdag, reservasjon av billetter 
send sms til 932 28 111 
Dørene åpner 19:00 Konsertstart 20:00 
Velkommen!  
VÅRINs debutalbum «Even if I started seeing rainbows»  
ble lansert digitalt 1. Juni 2018. Nå er endelig Vårins store drøm oppfylt og 
albumet slippes på fysisk format. 
«Jeg håper at folk som har det tøft vil føle at de ikke står alene når de 
lytter til min musikk, og  selv om ikke regnbuen kan ses akkurat nå, så 
kommer det også lysere dager».  
Dette var Vårins ord i forbindelse med slippet av debutalbumet - og 
kritikerne svarte tilbake med terningkast 6 og 5. 
                                                                     Arrangør: Skotselv kulturhus  

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

Salgsutstilling - Malerier Guro Hæhre 
Søndag 28. april klokken 12:00 - 18:00  
på Düvelgården i Skotselv. 
                                        Kafé.   
Vipps / kontant.                                       Velkommen 

—————————————————————————————————————————- 

Kafeen i Det Lille Rød Huset 
har åpent tirsdag og onsdag 12:00 -15:00.
Åpningstidene kan utvides om det kommer nok folk inn dørene.
Ta med vennegjengen og kom inn. 
Lett lunsj for en billig penge. Malerier for salg.             Velkommen

————————————————————————————————————————— 
Bakke Bygdekvinnelag fyller 90 år og inviterer til:


Kulturkveld på Düvelgården  
onsdag 8. mai kl. 19.00 

”På tur med Birgit fra Holtefjell til Sigdal”.   
En bildekavalkade med kortreiste turopplevelser ispedd dikt av 
skogens dikter Hans Børli v/ Birgit Midtgård og Aud Stormoen.

Servering av kaker og kaffe/te.

Inngang: 50 kr.

Velkommen til en sosial og lærerik kveld som vi håper kan inspirere til å bruke naturen i nærområdet. 

Nr 2 Våren 2019



BAKKE MENIGHET 
Gudstjenester 
05.05     Bakke kirke kl. 11.00       Gudstjeneste med aktive konfirmanter 
12.05     Bingen kapell kl. 11.00    Gudstjeneste med besøk av Felleskoret 
17.05     Bakke kirke kl. 10.30       Gudstjeneste 
02.06     Bakke kirke kl. 11.00       Konfirmasjonsgudstjeneste 
09.06     Bingen kapell kl. 15.00    Gudstjeneste med utdeling av pinsebok  
                                                      til 7-åringer 
30.06     Bingen kapell kl. 10.00    Gudstjeneste 
21.07     Bakke kirke kl. 10.00       Gudstjeneste 
18.08     Bakke kirke kl. 11.00       Gudstjeneste 
  
Menighetstur for alle menighetene 
Søndag 16.06 blir det busstur til Mortensrud kirke og gudstjeneste med tidligere 
undervisningsleder Maarten Lindtjørn. 
Mer informasjon – ta kontakt med kirkekontoret (tlf. 32 25 26 50). 
  
Dugnad ved Bakke kirke tirsdag 7.mai kl. 13.00-16.00. 
  
Tiltak for barn og unge 
Middag og pinseverksted for 7-åringer med familie på Solhaug. 
Verkstedet blir uka før pinse, invitasjoner med dato kommer i posten. 
Utdeling av pinsebok på gudstjenesten i Bingen kapell søndag 09.06 kl. 15.00. 
  
Formiddagstreff på Solhaug 
Bygdekvinnelaget, Bakke diakonat og Bakke sanitetsforening bytter på å 
arrangere formiddagstreff på onsdager 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. 
Datoer i vår: 24.04, 08.05. 22.05, 05.06 og 19.06 (sommeravslutning) 
————————————————————————————————————————————— 
SOMMERKONSERT «LIVET ER EI VISE» 
Rusticus m/musikere har konsert i Bakke kirke torsdag 16.juni kl. 19:30. 
Denne gangen synger vi viser! Inngang kr 100. Gratis for barn under 16. 
————————————————————————————————————————— 

NaKuHel på Düvelgården 
15. mai. Tur til Lier Bygdetun Paradisbakkene 29, Lier. Oppmøte kl 11.00 

Vi kjører privatbiler, samkjøring fra 
Düvelgården kl 10.00. Turen sponses 
delvis, men alle betaler kr 100 ved oppmøte. 
Har du ikke meldt deg på ennå, 
kontakt Bjørg Grøstad, 
bjorg.grostad@gmail.com, eller tlf 32756444 

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

17. MAI PÅ FJERDINGSTAD: I tradisjonen tro  
– feirer vi med ertesuppe, leker for store og små og sosialt samvær.  
Alle er velkomne! Kl 14:00 - 17:00. 
  
BLI MED Å STYRKE OG BEVARE GRENDEHUSET! 
Kommunen eier eiendommen men ønsker å selge. Østsiden Vel arbeider for å beholde det. 
Ta kontakt om du vil bidra/ hjelpe til! BLI MEDLEM! post@fjerdingstadgrendehus.no 
  
SPILLKVELD 22. mai og 19. juni. kl 17:30 - 19:30. Ute og inne! 
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                           PROGRAM      
                           17. MAI 2019 
                      SKOTSELV SKOLE 

07.00   Salutt 
08.00   Flaggheising v/Solhaug. Skotselv Musikkorps deltar 
09.30   Barna møter ved bak kapellet v/kirken 
09.55   Korpset spiller, og barnetoget marsjerer inn til bautaen 
10.00   Allsang, taler og bekransning ved bautaen 
10.30   Gudstjeneste  
            Skotselvveien vil være åpen en liten periode. 
11.15   Barnetoget går tilbake til skolen 
11:45   Brus og boller til barna  
11.55   Underholdning og tale for dagen ved elevrådsrepresentanter 
12.30   Leker for barna frem til avslutning 
14.00   Arrangementet avsluttes 

NB: Skotselvveien vil være stengt ved Tollamoen og mot Bakkesletta under arr. foran bauten. Den vil 
også være stengt når toget går tilbake til skolen. 
Barnetoget i år går fra bautaen og til skolen. 
Det oppfordres til å parkere ved Hjertegod og på Hærebrusand og gå siste biten til kirken. 

Kiosksalg til inntekt for FAU (foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen). 
Loddsalg til inntekt for elevenes toleransereise. 
Ta gjerne med stoler og bord. 
—————————————————————————————————————————————- 

Sommerkonserten "Litt Gammel" med Louis Jacoby 
på Fram-Sønju gård og 4H gård i Bingen  
lørdag 29. juni kl. 17.00 - 19-00. 

Forhåndssalg av billetter på VIPPS 93012697. 

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

Pumpehuset våren 2019 
Fredag 24. mai      Pubkveld med quiz 
Mandag 10. juni    Vaffelmandag (2. pinsedag) 
Lørdag 15. juni      Konsert med ”Toini & the Rock´n Roll Allstars”  
                               der lokale Per Willy Holm er bandmedlem. 
Søndag 23. juni og søndag 30. juni er det Vaffelsøndager: 
Disse dagene er pumpehuset åpent fra 14.00-18.00. Det vil bli salg av vafler, kaffe, is, brus og pølser. 
Vi håper dette er en fin mulighet til å legge søndagsturen langs elva. Velkommen! 
Husk også at Pumpehuset kan leies til private tilstelninger og at vi har to båter med motor og evt 
fiskeutstyr til utleie i løpet av sommeren og høsten. 
Mer informasjon finnes på www.skotselvinfo.no og på vår facebook side. 
———————————————————————————————————————————— 

Høstmarked på Düvelgården lørdag 21. september. 
                (NB! En uke seinere enn tidligere år)

-Lokale matprodusenter, kunsthåndverkere, produsenter av  
  håndarbeider mm inviteres til å selge sine produkter på høstmarkedet.

-Kontaktperson for salgsutstillere: Birgit Midtgård, tlf 977 27 961  
  eller e-post: birgit.midtgaard@online.no

Høstmarkedet vil bli nærmere omtalt i augustutgaven av: Det skjer i Skotselv.

                                    Arr: Düvelgårdens Venner og Bakke Bygdekvinnelag 

http://www.skotselvinfo.no
mailto:birgit.midtgaard@online.no


grendeutvalg informerer:  

- Viktige kunngjøringer legges ut på Facebook  - Skotselv info   
-   Det er planer om ny oppslagstavle i butikken og ved bensinstasjonen 
-   Kommunen går inn for at Hassel Fengsel selges som landbrukseiendom.  
-   Det er kjøpt piano for penger mottatt fra Sparebank 1,Modum, som vi innvier 17/5  
-   Vi har også i år mottatt penger fra Sparebank 1, Modum, disse er øremerket forbedring av  
    lydanlegget i kultursalen    
-   Generelt bidrar Grendeutvalget til å være talerør for innbyggerne til kommunen 
-   Ulike undergrupper bidrar til forskjønning av uteområder, bevaring av kunst og  
    kulturskatter, aktiviteter og konserter i kulturhuset 
- Bidra og tilrettelegge for alle innbyggere trives uavhengig av alder, kjønn og interesser.  

Vårhilsen fra årets styre:   
Anne Magnus, Andreas Sveaass, Terje Bergan, 
Ronny H Nordli og Kari Mette Høstvik. 

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 august. Innspill og endringer i aktivitetsoversikten sendes på        
E-post til skotselvinfo@gmail.com innen 20. august. Redaksjonsgruppa viser også til hjemmesidene 
http://skotselvinfo.no og Facebook Skotselv info.


