Fa s t e a k t iv it e t er

Bakke IF – fotball: Sjekk treningstider på nettsiden
http://www.bakke-if.no/
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

Leie av Düvelgården: Marie Riise Wekre tlf 92431315/32756718
Leie av kultursal eller møterom: and-sve@online.no /90662461

Julemesse/Julegrantenning
på Düvelgården
Lørdag 29.november kl. 11.00 - 18.00
Salgsboder og kafé er åpne fra kl.11.00 - 17.00.

Spennende salgsutstillinger. Våre trofaste lokale produsenter selger
julebakst, matvarer, håndarbeider mm. Anna Brita Bakken f. Borge
(anerkjent kunstner med røtter i Skotselv) selger egne malerier, Janne
Wernersen signerer egen bok for salg, smeden Arek viser video og selger
smijernsprodukter, Gro Fuhre Lie (Systua i Bingen) selger drakter og
håndarbeider og kunstneren Kjell Evert deltar med egne produkter.
Salg av årets utgave av ”Skotselv før i tida” .
Bakke Bygdekvinnelag (Bygdekvinnas kafé) selger julemiddag, julekaker
og kaffe.

Smia og Skomakerhuset m/Hasselovner

holder åpent med demonstrasjoner og omvisninger fram til kl. 16.00.

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

Skotselv informasjon gis ut av Skotselv grendeutvalg.
Neste nr. kommer i februar
Innspill sendes før 01.02.15 til skotselvgu@gmail.com.
Eller sonja.li@online.no

Fakkeltog fra Bunnpris til Düvelgården.
Allidretten selger lodd ved Bunnpris.
Ca. kl. 16.15 stiller vi opp og går i fakkeltog til Düvelgården.
Skotselv Musikkorps spiller.

Julegrantenning ved Düvelgården ca. kl. 17.00.
Gang rundt juletreet med sang av
kjente og kjære julesanger. Akk. Jan
Morten Helgestad. Bunnpris sponser
fakler og pakker i nissens sekk.
Velkommen!
Arrangør: Düvelgårdens Venner

S a ng , mu s i k k o g t ea t e r a kt iv i t e ter fo r s to r e o g s må

Barneteater i Skotselv?
Det er planer om å starte barneteater i
Skotselv. Ved interesse, kontakt enten
Sonja Lidsheim mob 92806834 eller
Vigdis M. Løver Mob 90799314
Skotselv revy og teatergruppe
er igang med skriving av sketsjer og sanger til
ny revy. Øving starter på nyåret, og framføring
av revyen blir 19. 20. og 21. mars. 2015. Roar
Bråthen er leder i gruppa.
Sangstund med trommer på
småbarnstreffet på Solhaug
Sonja Lidsheim kommer med koselige barnesanger, trommer, rasleinstrumenter, gitar etc. Kosestund
med sang og musikk som passer
både for babyer og de litt større
barna. Tirsdager 10.45-11.30 i
november, og hvis det er interesse,
blir det nye sangstunder på nyåret.
Julekonsert i Bakke kirke!
torsdag 18. desember kl 19.30.
Kor Rusticus synger med
populære Garness
Billetter er å få kjøpt på
Bunnpris, kr 200,-

Velkommen
til
Julekonsert
Torsdag 11.11.2014 kl. 18.00
Innbyr

Skotselv Skolekorps til julekonsert i Skotselv
kulturhus. Dette er deres første konsert i den nye
kultursalen.Ta med familie, venner og kjente og
kom i skikkelig julestemning!
Fri inngang. Salg av kaffe og kaker. 33 - lotteri.
Møljekveld på Düvelgården
19. des 2014 kl 19.00 Arr.: DüveløletsVenner

Byggeklare tomter sentralt i Skotselv
Tomtene er ferdig regulert. Det er flate tomter som
«enkelt» bebygges uten for store kostnader i grunnen,
Størrelse fra 980- 1144 kvm. Beliggenhet. Hæreberget.
+/- 400 meter til Skotselv barne og ungdomsskole,
barnehage og SFO.
Ønsker man ikke tomt, men ny enebolig eller leilighet/del
av 2 mannsbolig kan man ta kontakt så finner vi sikkert
en løsning sammen. Pris etter avtale. Jeg
har også 29 leiligheter i Skotselv for utleie.
Ved interesse kontakt H. Bermingrud på
98 28 00 04 eller henning@bermingrud.no

