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

Historisk gåtur til Vestbyvarden, Holtefjell, søndag 9. september kl. 13.00 
 

Turen starter fra Sønju setra. Kjør vestsida fra Bingen 
kapell, ta av mot Lampeland, etter ca 2 km ta avkjøring 
til Vestbysetervegen, bomveg 50 kr (kontant ved 
parkering eller Vipps). Parkering ved Sønju setra. 
Lokale kjentfolk vil delta og fortelle historier om 
setrene, sagn, varden og nyere tid. 
Stien opp til Vestbyvarden er ca 3 km lang, går 
gjennom et frodig og vakkert landskap, har noen bratte 
partier, men er ellers lett å gå. Turen opp er beregna å 
ta ca 2,5 t. 
På vegen ned vil vi gå om Vardetjern - tjernet som 
bærer preg av mystikk og eventyr. 
Ta med niste. Turen gir en stor naturopplevelse - av  
Holtefjell i høstfarger og  av utsikten fra Vestbyvarden. 

                Kontaktperson: Birgit Midtgård, tlf 977 27 961      Arr: Bakke Bygdekvinnelag 
————————————————————————————————————————   

Pumpehuset høsten 2018 
Fredag 14. september  Pubkveld med quiz. Dørene åpner kl 18:00 
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 høsten. 

Mer informasjon finnes på www.skotselvinfo.no og på vår facebook side.
————————————————————————————————————————- 

Høstmarked på Düvelgården lørdag 15. september kl 11:00 – 16:00                 
Lokale produsenter selger frukt, grønnsaker, matvarer, 
håndarbeider mm. 
Bygdekvinnas kafé selger sin «gode» kjøttsuppe, kaker og kaffe. 

Bygdekvinnelaget presenterer temaet ”Hage - til nytte og pryd”: 
-åpning av Bygdas Staudebed 
-utstilling av blomsterstativ laget av pil 
-salg av egenprodusert eplegele, muligens salg av stauder 
-aktivitet for ungene - tegne, klippe, lime (premie) 

Kl 13.00 I ord og bilder ”Düvelgården - før, nå og framover.” 2. etasje v/Düvelgårdens Venner 

Norsk Motorhistorisk Museum kommer med den gamle brannbilen. Kanskje ungene får en kjøretur? 
Smia holder åpent, viser smiing av knivblad og Knivklubbens arbeider. Omvisning i Skomakerhuset. 

Har du produkter du ønsker å selge, kontakt Birgit Midtgård tlf 977 27 961. 

                              Arrangør: Düvelgårdens Venner og Bakke Bygdekvinnelag  
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Det Lille Rød Huset, Verksveien 25, Skotselv 

ønsker alle velkommen til utstillingsåpning «Himmel og hav», lørdag 15. September 
2018 kl 14.00. Tale for dagen, kafé, minikonsert. 
Utstillingen varer fram til og med søndag 30. september. Åpningstider: alle dager 
14.00-18.00. Søndag, tirsdag, onsdag, fredag og lørdag.  
Vigdis Margrethe Løver stiller ut malerier fra prosessen det siste året. Salgsutstilling. 
———————————————————————————————————————————— 
 

Keramiker Nina Bull Hodne 
holder verkstedet i Smedsvingen åpent for publikum  
lørdag 15. og søndag 16. september, fra klokka 14 til 18 

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

Glemte skjerp og gamle hesteveier 
Søndag 16. september er det tur på Østsida. Kjør bomveien mot 
Snaukollen til Flaberga. Turen starter kl.13.00. 
Vi går en runde, ta med matpakke og drikke. Med stopp underveis tar 
turen 4 timer kanskje. Vi går på gamle hesteveier og stier forbi skjerp 
og barlind. Om myrmenn og andre som har brukt området. Turen er for 
alle som kan gå oppover og nedover. Husk bompenger. 
Arrangør: Lokalhistorisk gruppe i Skotselv.   
———————————————————————————————————————— 

Skotselv kulturhus - Høstens konserter 
Ulabrand Onsdag 19. september 
 

Ulabrand kommer til Skotselv kulturhus og vi kan glede oss til en 
annerledes kveld med folkrock-bandet fra Eiker-bygda. Egne låter med norske 
tekster og noen låter fra kjente artister i samme sjanger. Dette bør oppleves og 
du vil få en fin kveld med masse fin musikk. 

Dørene åpner 19.00, enkel bevertning. 18 års aldersgrense. 
Billetter selges i døra på konsertdag, man kan betale med kort, vipps eller 
kontant. Billettpris 200,- 

Gjermund Andresen & Berdon Kirksæther Onsdag 24. oktober  

«En egenartet og spennende reise i Cornelis Vreeswijks 
musikalske skattkammer» 

I 2008 og 2009 ga Gjermund Andresen og Berdon Kirksæther ut to plater 
”Visan i vinden” og ”Emigration” som besto av egne og originale versjoner av 
Cornelis Vreeswijks 
viser.Begge platene fikk gode anmeldelser i media og ble etterfulgt av en rekke 
vellykkede konserter,med opptreden på Elvefestivalen og i Gamle Fiskum Kirke 

blant høydepunktene. 
Dørene åpner 19.00, enkel bevertning. 18 års aldersgrense. Billetter selges i døra på konsertdag, 
man kan betale med kort, vipps eller kontant. Billettpris 200,-  
__________________________________________________________________________________ 

Mandag 24.09. viser Bygdekinoen: 



Dansetilbud for barn og ungdom i Skotselv 
UNBOUND STUDIO tilbyr undervisning i kultursalen hver torsdag: 
Kl. 17:00 - 18:00  Barnedans  4 - 7 år 
Kl. 18:00 - 19:00  Street dance  8 - 10 år 
Kl. 19:00 - 20:00  Street dance  11 - 14 år 

Kontaktinformasjon: http://www.unboundstudio.no     post@unboundstudio.no 

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

NaKuHel-aktiviteter på Düvelgården - annen hver onsdag kl 11:00 - 13:00 
 

19.09  Utferd til Langtjernseter og Sluten. Felleskjøring fra Düvelgården NB! kl 10:00 
03.10  Gamle bilder v/Harald Bergan 
17.10  ”Eventyr for voksne” med litt attåt v/Tove Bakken 
31.10  ”Ikke flytt vår historie”. Om Düvelgården på Øra v/Svein Ludvig Larsen 
14.11  Historien om Langtjernseter v/Bendik Os 
28.11  Ønskekonsert fra Johan´s jukeboks 

———————————————————————————————————————————— 
   
Informasjon fra Bakke menighet 
Gudstjenester 

26.08.2018 Bakke kirke 11.00 Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmanter 
09.09.2018 Bakke kirke 11.00 Gudstjeneste 
16.09.2018 Bingen kapell 11.00 Lekmannsgudstjeneste med    
utdeling av 4-årsbok 
23.09.2018 Bakke kirke 11.00 Gudstjeneste for små og 
store med utdeling av 4-årsbok 
07.10.2018 Bakke kirke 11.00 Gudstjeneste 
21.10.2018 Bingen kapell 11.00 Gudstjeneste 
04.11.2018 Bakke kirke 16.00 Bakke kirke 
Allehelgensgudstjeneste 
11.11.2018 Bingen kapell 11.00 Lekmannsgudstjeneste 
18.11.2018 Bakke kirke 11.00 Gudstjeneste for små og 
store. Bibelvandrere deltar 

Tiltak for barn og unge. 
Høsttakkeverksted for 4-åringer med familie på Solhaug lørdag 15. 09.  
Bibelvandring for elever på 5.trinn på Solhaug tirsdager 23.10, 30.10, 06.11 og 13.11. 
Adventsverksted for 5-åringer med familie på Solhaug lørdag 24.11. 
Mer info på www.eiker.kirken.no 

Formiddagstreff  
I Bakke menighet er det flere lag og foreninger som arrangerer formiddagstreff på Solhaug. 
Formiddagstreffene er et hyggelig 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 telefon 916 42 382 . 
Formiddagstreffene er på onsdager fra kl.10.00-13.00.                                                       
Høstens datoer: 12.09, 26.09, 10.10 (i Bingen kapell), 24.10, 7.11, 21.11, 5.12 (på Hassel), 19.12 

Rusticus  
Nye sangere er hjertelig velkommen, det er bare å møte opp på øvelse eller ta kontakt med 
dirigent Abram Bezuijen tlf: 990 26 454  
Øvelser i Bakke kirke kl. 19-21.30 på torsdager fra 13.09.  
Adventskonsert i Bingen kapell torsdag 6.12. 
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Kulturdag på Solhaug 
tirsdag 16.oktober 2018 kl 15 - 19.30.
Salg av mat, kaffe og kaker.
Basar
Underholdning
Store og små ønskes velkommen til en hyggelig ettermiddag!
Bakke sanitetsforening
_________________________________________________________________________

Fjerdingstad grendehus 
Høstfest 20. oktober kl 19 på Fjerdingstad. Kom og kos deg med grendenaboer, nye og gamle 
venner! Påmelding til sine@frodin.no

Spillkvelder med kiosk, for unge som har lyst!
12. september  kl 17:30 - 19:30
17. oktober       kl 17:30 - 19:30 
14. november   kl 17:30 - 19:30

_______________________________________________________________________________

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 10. - 12. november. Innspill og endringer i aktivitetsoversikten sendes på        
E-post til skotselvinfo@gmail.com innen 6. november. Redaksjonsgruppa viser også til 
hjemmesidene http://skotselvinfo.no og Facebook Skotselv info. 
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