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Bakke IF – fotball: Sjekk treningstider på nettsiden 

http://www.bakke-if.no/   

Skibakken har gode forhold og er åpen: 

Tirsdag og torsdag 18-20 og søndag 11-15 
Allidrett onsdager      

Småbarnstreff på Solhaug  tirsdager kl. 10.00 - 13.00                        

Ungdomsklubb v/Cellulosen, onsdager kl. 18.00-21.30 

(klubben holder stengt i påske – sommer -og juleferie)                                                   

Ungdomsklubb på Solhaug, fredager kl. 18.00 -21.00 
Motorhistorisk Senter,  

Burud, åpent onsdager kl.18-21  

REJOICE,  

Misjonskirkens ungdomskor fre. kl.17.30-18.30 
Fjerdingstad Bridegklubb,  

torsd kl.18.30, på Solhaug 

Bakke Bygdekvinnelag,  

møtes stort sett siste onsdag i mnd 
Bakke Sanitetsforening 

møtes stort sett første mandag i mnd 

Skomakerhuset, dugnad på tirsdager kl. 9-15 

Skotselv Musikkorps,  
øver på Solhaug tirsd. kl. 18.30-21.00 

Skotselv Skolekorps øver i kultursalen torsdager kl 17-19 

Skotselv Pensjonistforening,  

møtes på Solhaug første tirs. i mnd 

     Skotselv informasjon gis ut av Skotselv grendeutvalg.                  

                   Neste nr. kommer i april/mai 

                  Innspill sendes før 15.04.15 til  

         sonja.li@online.no eller skotselvgu@gmail.com  

 Leie av Düvelgården: Marie Riise Wekre  tlf 92431315/32756718 

 Leie av kultursal eller møterom: and-sve@online.no /90662461 

 Ønsker du å bidra med ulike oppgaver i kulturhuset? 

 send epost til skotselvgu@gmail.com eller ring 932 28 111 

 Ønsker du å motta info om hva som skjer i kultursalen? 

 send epost til terjebergan@gmail.com 

 

 
Country Gospelkonsert  
 
med Kate Gulbrandsen,  
Kor Rusticus, John Hagen og  
Jan Morten Helgestad med band i  
 

Kultursalen  
onsdag 8.april kl 19.30 

 
Sanger fra: Jonny Cash, Elvis, Garth 
Brooks, Dolly Parton, Brad Paisley 

med flere. 

 

           Bakke menighet og Misjonskirken                
inviterer til: 

      COUNTRY-PARTY  
    For store og små i  

 

Kultursalen  
   fredag 10. april kl 17.30 

            
   Vi får besøk av Viggo Klausen 

som snakker om:  
     ” Fantasticus, evangelium, bacterium”. 

http://www.bakke-if.no/
mailto:and-sve@online.no
mailto:skotselvgu@gmail.com
mailto:terjebergan@gmail.com
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Har du lyst til å bli med i  
Bakke Bygdekvinnelag?    

                                             
Vi er en gjeng aktive kvinner som ønsker nye 

medlemmer velkommen!  
Dersom du er opptatt av nærmiljø og oppvekstvilkår,  

passer du hos oss!  Bygdekvinnene prøver å videreføre 
tradisjoner samtidig som vi jobber for dagens samfunn.   

Vårt mål er å bidra til et godt miljø i bygda. 
Vi har samling eller utflukt èn gang i måneden  

– men ingen møteplikt.         
De fleste møtene er på Düvelgården.  

                                                  
 Årets satsingsområde er  natur-   
materialer og håndverkstradisjoner. Vi 
skal lære om never, bjørketeger, halm og 
bjørkeris, og du kan også delta på 
spinnekurs.   
Framfor alt har vi det hyggelig sammen. 

 
Vil du vite mer?  Ta kontakt med leder Birgit Midtgård  

tlf. 32 75 61 03 el. 977 27 961.  
 E-post: birgit.midtgaard@online.no  

                 SPINNEKURS for nybegynnere 
          Lørdag 7. og søndag 8. mars  kl 10.00 – 14.00  
                                      på  Düvelgården 
 
Kursholder: Berit J. Næss.  
Pris kr 200 for medlemmer,   
kr 400 for ikke medlemmer. 
 
Opplysning/påmelding:  
Bjørg L Grøstad, tlf. 32756444 
 eller bjorg.grostad@gmail.no 
 
Arrangør Bakke bygdekvinnelag    

 

Utvidet åpningstid på Biblioteket i Skotselv 

Vi holder nå åpent både onsdag og torsdag ettermiddag, og vi håper 
dette vil bli  til glede for Skotselvs innbyggere. Nye åpningstider er: 

Onsdag kl 14.00 – 19.00 og Torsdag kl 15.00 – 19.00 

     Åpent møte på Solhaug  mandag 9. mars kl 19.00 
          Vi markerer kvinnedagen med kortreist underholdning. 
                      Ordbobleren  Jane Wernersen kåserer om  

                  «bygdekattene i nabolaget». 
    Jane og Sine Frødin vil by på sang og musikk.  
        Bevertning. Vel møtt til en artig kveld! 

  Arr: Bakke Sanitetsforening og Bakke bygdekvinnelag 

    Bakke menighet og Misjonskirken inviterer til: 

Hverdagstro i hjemmet m/Viggo Clausen  
Lørdag 11. april kl 10-13 i Misjonskirken.  

Utendørs gudstjeneste  
på Øra, 2. pinsedag (mandag 25. mai) kl 11.00. 

                Årets Skotselvrevy  
                19.-21.mars 2015 kl 19.00 alle dagene. 
 
                            Billetter fås kjøpt på Bunnpris   
                               fra lørdag 7. februar kl 10.00 

                     Øvrige dager fra klokken 16.00 – 20.00 
                     Restbilletter fåes kjøpt i Kultursalen på  
                  revydagene hvis det skulle være noen igjen 

NaKuHel aktiviteter  
på Düvelgården, annenhver onsdag kl 11 – 13.00 

18.02 Da traktoren kom til Bingen v/Arne Hilmersen 
04.03 Historie om skolene  i bygda forts. v/Bergan og Knive 
18.03 Kirke og kristenliv i Skotselv v/Jon Mamen 

mailto:bjorg.grostad@gmail.no

