Fa s t e a k t iv it e t er
Åp n e mø t er
N e st e u t ga v e

Bakke IF – fotball: Sjekk treningstider på www.bakke-if.no/
Skibakken åpningstider: Tirsd. og Torsd. 18-20 og sønd. 11-15
Allidrett onsdager
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 torsdag i mnd
Bakke Sanitetsforening møtes 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 Pensjonistforen. møtes på Solhaug første tirs i mnd
Biblioteket i Skotselv: Onsdag kl 14 - 19 og Torsdag kl 15 - 19
Eker Skytterlag, rekrutteringsskyting tirsdager kl 18
Se på: eker.skytterlag.no for mere info eller facebook
Trim for oss over 60 år:
Møt opp i hallen tirsdager mellom kl. 15.30 til 16.30

Nr 1 Februar 2016
Kulturkveld på Düvelgården
torsd. 31.mars kl18.00.
” Finnemarka - fra finnebosetting til villmark og friluftsliv ”
Foredrag v/BentEk” Den gamle bosettingen og finnekulturen”
Bildeforedrag v/TomSchandy: ”Fantastiske Finnemarka” - basert på boka med samme
navn som tar for seg natur, historie og friluftsliv.
Servering av kaker, kaffe og
smaksprøver på ”finne-mat”.

Årsmøte i Skotselv Grendeutvalg torsdag
25. februar kl 18.30 i kulturhuset
Alle er velkommen
Leie av Düvelgården: Mar ie Riise W ekr e tlf
92431315/32756718
Leie av kultursal eller møterom: andsve@online.no /90662461
Ønsker du å bidra med ulike oppgaver i kulturhuset?
send epost til skotselvgu@gmail.com eller ring 932 28 111
Skotselv informasjon gis ut av Skotselv grendeutvalg.

Neste nr. kommer i april/mai
Innspill sendes før 20/4- 2016 til skotselvgu@gmail.com

Inngang: 100 kr
Arr. Düvelgårdens Venner og Bakke Bygdekvinnelag

Kronerulling for Solhaugtaket
Det står litt dårlig til med menighetshuset i Skotselv. Sementtaksteinene på huset har
sett sine beste dager, og er modne for utskifting. Det har begynt å sive inn vann og
mosen har tatt over mange steder. Det betyr at det står en stor investering på
agendaen. Det vil koste rundt 400 000 kroner å sette taket i
stand med nye, tette taksteiner. Anbud er innhentet og
jobben med å restaurere taket er så smått i gang, samtidig
som kronerullingen er startet.
Solhaug er bygdas hus og et godt lokale til mange
forskjellige arrangement. Lokalene leies ut til store og små
arrangementer, barnedåp, bryllup, begravelser, fødselsdager
og andre sammenkomster, og består av en lillesal, en stor
sal, stort og romslig kjøkken, to kontorer, to rom i loftetasjen
og en leilighet i underetasjen. Det er flere faste leietaker hver eneste uke.
Nå oppfordres alle i bygda til å være med på en skikkelig kronerulling for Solhaug.
Gaver, både store og små kan settes inn på kontonummer: 2220.20.51204 og merkes
”Solhaugtak”
Stiftelsen Solhaug Menighetshus har Org.nr. 989682857

Skotselv grendeutvalg Årsberetning 2015
SAMMENSETNING
Åmund Tonna: leder, Andreas Sveaass: kasserer, Ronny Nordli: nestleder
Sonja Lidsheim: sekretær, Egil Bjørøen: styremedl. Alf Wekre: styremedl.
Nina Hagen Hurv: Styremedl. / FAU, Terje Bergan: vararepr. Reidun Weum: vararepr.
Grete Karlsen: vararepr.
Revisorer: Paul Steinsholt og Steinar Haugerud
Valgkomitè: Ole Thorud og Bodil Hvamstad
Kommunal kontaktperson: frode Bolstad
MØTER
Grendeutvalget har hatt 9 møter. Julemøte/-middag med grendeutvalg og utvalgsmedlemmer.
SAKER
Årsmøtet prioriterte følgende saker:
Kulturhus: Husstyret og arrangørgruppe har stått for arbeidet. Rapporter fra
deres arbeid er vedlagt .
Bygdegata: Det er etablert grøntgruppe, Rapport fra deres arbeid er vedlagt.
Avtale med kommunen ved vei og park om vedlikehold er inngått.
Det er startet planlegging for å gjøre ferdig strekningen fra Smedsvingen til butikken.
Julegatebelysning er under planlegging, tilskudd er gitt fra bank, men ennå ikke
fullfinansiert.
Ring of European Cities of Iron works / jern i bygda: Skotselv hadde besøk fra
Ybbsitz under kultur- og høstmarked. Det er satt opp en jernskulptur, Mann og hund.
Videre medlemskap er diskutert med rådmann og ordfører.
Oppslutning om medlemskapet er svekket.
Stort årlig kulturarrangement: Kultur- og høstmarked ble gjennomført.
Høstmarkedet på Øra ble utvidet med utstillinger og aktiviteter i kunstsenteret og smia.
Erfaringene er delte. Det ser ut til å være vanskelig å videreføre arrangementet på
samme måte.
Ny hjemmeside: Arbeidet med hjemmesida er ikke ferdig.
Skotselv info papir: Fire nummer er utgitt.
Kunstsenter: Det har vært arbeidet med å få flere kunstnere inn. En har etablert seg i
den røde stua.
Andre saker:
Skotselv lokalhistoriske gruppe: Rapport er vedlagt.
Skotselv før i tida: 20. årgang av lokalhistorisk hefte har solgt godt.
2015 var temahefte om krigen.
Skilt mot idrettsanlegg og kulturhus vil bli satt opp.
Snuplass for buss ved krysset Verksveien mot Drammenselva er under
vurdering og planlegging.

Planlagte oppgaver ikke gjennomført / arbeidet lite med:
markedsføring av bygda, synliggjøring av grendeutvalgets
arbeid, bannere og lys på skulptur i bygdegata, infotavler ved
Tregata.

Grendeutvalgets prioriterte oppgaver i 2016
Årsmøtet skal avgjøre hvilke saker som skal ha spesielt fokus i 2016. Folk i Skotselv
som ønsker at grendeutvalget skal jobbe med spesielle saker har mulighet til å legge
fram dette på årsmøtet. Men sakene må sendes inn på forhånd. Grendeutvalget (gu)
har satt opp et forslag, men det er årsmøtet som bestemmer. Konstruktiv måte å
påvirke er å møte på årsmøte. Det er viktigste sted å være hvis man har ideer.
Gu`s forslag til prioriterte saker 2016:
Kulturhus: kulturarrangementer i kultursal
Bygdegate: Oppslags-/infotavler, julegatebelysning, bannere i stolper
Ring en: besøk fra et medlemssted, lys på stor skulptur, opprette utvalg
Informasjon: synliggjøre gu`s arbeid, arbeide med hjemmeside, Skotselv info papir
Flomskader ved Øra og Bergfossen.
Det og også oppgaver for 2016 i utvalgenes rapporter .
I etterkant av avisartiklene om
bank i Düvelgården, har det
kommet en del
spørsmål vedrørende framtidig utleie av
Düvelgården. For ordens skyld
gjør vi derfor oppmerksom på at
det ikke vil skje endringer i lokalitetene - og at utleievirksomheten
fortsetter som før.
Hilsen Düvelgården Venner

Foredrag om
skjønnhetstyrraniet
Norske Kvinners Sanitetsforening
har hatt dette temaet som ett av
sine satsningsområder en tid, og
derfor ønsker Bakke Sanitetsforening i samarbeid med
Skotselv skole
Velkommen
til foredrag
torsd 10. mars kl. 19.00
i Skotselv
kulturhus
Foredrags-holder:
Journalist
og forfatter
Marta Breen

Pubkvelder
Düvelgården
Første pubkveld
12.Februar.
Det blir servert Pølser
med tilbehør
Så blir det Pubkveld
11.Mars . Her blir det
Middag
Siste Pubkveld før
sommeren blir 1.April.

Fastelavn Moro med dugnad

Bakke sanitetsforening i Skotselv har
lange tradisjoner og
gode hjelpere til binding av fastelavnsris.
Guttene på Hassel
fengsel henter råmaterialet, bindingen foregår i drivhuset på
fengslet, sanitetskvinnene og mange frivillige er med og lager
risene og 6.klasse ved
Skotselv skole bidrar
sterkt med salget. Et
skikkelig dugnads- og
samarbeidsprosjekt!

Påskeverksted

for 6-åringer med
familie på Solhaug
lørdag 12.mars.
Vi starter med frokost
kl.9.30 og holder på et
par timer.
Velkommen !
Hilsen
Bakke
menighet.

Nakuhel

annenhver onsdag
11-13
Düvelgården
24/2 Fra Bakke kirke til
Røgebergkrysset.
Ved Harald Bergan
9/3 Min sterke og kloke
oldemor fra Bingen …
Ved Eldbjørg Johansen
06.04 Oppvekst i
Bråtan-reprise fra
2006, v/Terje Bakken
20.04 Oppvekst m/
bakgrunn fra Tinnoset
og Skotselv v/ Per Erik
Knive

