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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 Pensjonistforen. møtes på Solhaug første tirs i mnd 
Biblioteket i Skotselv: Onsdag kl 14 - 19 og Torsdag kl 15 - 19 

     Skotselv informasjon gis ut av Skotselv grendeutvalg.                  
                   Neste nr. kommer i aug/sept 
                  Innspill sendes før 25.08.15 til  
         sonja.li@online.no eller skotselvgu@gmail.com  

Folkemøte!!! 

Åpent møte om kommunereformen  
i Skotselv kulturhus 

Onsdag 29. april kl 19.00 

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 

 

Gla’dag 
26. april kl 10.00 

Skotselv skole 
 

Stalsberg skolemusikkorps 
Vikersund Juniormusikkorps  

Åmot jente og guttekorps  
Hønefoss/Ullerål skolekorps  
Kongsgårdsmoen skolekorps  

Kolbotngarden  
Skoger Skolekorps  

Frydenlund Skolekorps  
Øvre Eiker skolekorps  

Øvre Eiker Musikkorps  
Krogstad og Solberg skolekorps  

Ny hjemmeside—
www.skotselvinfo.no 

Nå har Skotselv lansert en egen 
hjemmeside som blir bygdas 

samarbeidsprosjekt  
mellom  lag og foreninger. 

Her vil du finne informasjon om 
arrangement, utleie, 

kontaktpersoner, historie, bilder, 
lenker og annen nyttig 

informasjon.  

 Underholdning fra scenen: 
Håvard Sand kommer og skal holde et 

30 min famileshow  
 

Håper du og familien din vil sette av 
dagen til hygge og korpsmusikk                  

http://www.bakke-if.no/
mailto:and-sve@online.no
mailto:skotselvgu@gmail.com
mailto:terjebergan@gmail.com
https://www.facebook.com/stalsbergmusikkorps


 

                   Program  
                     17.mai 2015  
                     Skotselv Skole 

08.00:  Flaggheising v/Solhaug.  
Skotselv Musikkorps deltar 

09.15:   Samling på skolen.     
09.30:  Barnetoget går til Bakke kirke. 
10.00:   Allsang, taler og bekransning ved  
                            Bautaen 
10.30:   Gudstjeneste. 
11.15:                Barnetoget går tilbake til skolen. 
11.45:                Brus og boller til barna.  

12.15:               Tale for dagen v.varaordfører Per Anton  
                            Rakkestad 
12.30:               Underholdning. 
12.45:   Leker for barna frem til avslutning. 
14.00:   Arrangementet avsluttes. 

Kiosksalg til inntekt for FAU (foreldrenes arbeidsutvalg 
ved skolen).Loddsalg til inntekt for elevenes toleransereise i 2016. 
Ta gjerne med stoler og bord. 

Marked—garasjesalg Solhaug  
25. og 26. april 2015  kl 11.00-16.00 
Pris for utstillere er kr 150,- pr dag 
For barn som vil selge leker er det kr 50,-   Kontakt Eli 
Lillebuen Kvarme for mer info mail: 
rlillebuen@hotmail.com tlf.: 41550891 

                         Pumpehuset Våren 2015 
8. mai                    Quizkveld med den ganske kjente  

                                Quiznaldo fra Brattbakken  

                                kl 19.30 Dørene åpner kl 18.30 

30. mai                  Konsert m/Splitter Pine kl 17- 01 Konsert beg kl 21.00 

7. juni                    Vaffelsøndag kl 14.00-  18.00 

14. juni                  Vaffelsøndag kl 14.00 – 18.00 

21. juni                  Vaffelsøndag kl 14.00 – 18.00  

Pumpehuset kan også leies til private arr.  

For mere info se:  www.skotselvinfo.no 

 

Småbarnstreffet på Solhaug 
-tar en pause på ubestemt tid. Vi har holdt det gående i 15 år,  

og tidene skifter og mye har forandret seg siden 1999.  
Dagens småbarnsforeldre ønsker å bruke permisjonstida si mer hjemme, 

og dermed var det ingen som kom på  tirsdagstreffene lenger.  
Trist å lukke dørene, men, det har vært 15 fantastiske år og utrolig mange 
som fant veien til Solhaug. Mange nye kontakter og vennskap ble knyttet.  
Følelsen av å ha gjort en forskjell for mange er utrolig god å ha med seg 

videre. Jeg vil takke alle småbarnsforeldre og alle de søte barna jeg har fått 
lov til å være sammen med alle disse årene.   

 
Tusen takk for at dere ville bruke tirsdagene på Solhaug.  

Jeg vil aldri glemme dere. Vi sees. 
             Mange hilsener fra vertinnen Vigdis Margrethe Løver 

Gaveaksjon  
for Skotselv Kulturhus 

En stor takk til alle som har gitt økonomisk støtte. 
Ikke minst alle enkeltpersoner 

som bidro til at Skotselv kulturhus har blitt det det er i dag.  
Fra dere kom det inn  den nette sum av 32..400 kr  

Takk!  

Düvelgårdens Venner 
 

Årsmøte avholdes onsdag 22.04.15. KL 19 00. 
 

St.Hans feiring blir ikke arangert av Dyvelgårdens venner i år. 

Skotselv Revy- og teatergruppe  
vil takke sitt publikum,  

som kom og så “20 år med gla`skap!” 
Det er mye arbeid som ligger bak en revyoppsetting, og dermed også mye 
spenning før revyen går på lufta. Men når en får så godt betalt i form av 
nesten 3 utsolgte dager, med publikum som klapper oss frem  - nummer 

for nummer - sitter en igjen med stor takknemlighet og glede. 

Takk til dere alle. 
Hilsen hele “Revygruppa” 


