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Bakke IF – fotball: Sjekk treningstider på nettsiden 
http://www.bakke-if.no/   
Skibakken åpningstider om vinteren: 
Tirsdag og torsdag 18-20 og søndag 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 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 Februar 
                  Innspill sendes før 01.02.2016 til  

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

Riktig god Jul og Godt nytt år  
fra Skotselv Grendeutvalg 

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 

 

    Julemesse og 
                Julegrantenning på  
                      Düvelgården. 
 

                  Lørdag 28.november  
                      kl. 11.00 - 18.00. 
 

Salgsboder og kafé er åpne fra kl.11.00 - 17.00. 
Vi satser på å gjenta suksessen fra i fjor. Lokale produsenter selger julebakst, 
lefsekling, matvarer, håndarbeider mm. Salgs-/minneutstilling med malerier av 
Hedvig Wright Østeng: Dette er en unik mulighet til å skaffe seg arbeider av en 
anerkjent kunstner som vokste opp i Skotselv. Hedvig ble tildelt flere priser og 
er særlig kjent for sine malerier av blomster og planter.  Kunstnerne i 
Smedsvingen har utstilling på Düvelgården og selger smijernsprodukter, 
keramikk, malerier, smykker mm.   
Salg av årets utgave av ”Skotselv før i tida” .                                                                                                          
Bakke Bygdekvinnelag selger julemiddag, julekaker og kaffe. 

Smia og Skomakerhuset m/Hasselovner  
holder åpent med demonstrasjoner og omvisninger fram til kl. 16.00. 

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 

Nr 4 November 2015 
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Det lille røde huset i Verksveien 25 

Galleri, atelier, kafé.  
 

"Det lille rød huset" har flaggåpent,  
som oftest på tirsdager. Julemarkedsdagen og 
tenning av julegrana i bygda er det også åpent 
hus, med salg av bilder, kort og småting.  
Salg av gløgg og varme epleskiver( dansk 
spesialitet, ligner på munker) 

 

Hilsen Vigdis Margrethe 

                Julekonsert 
    Skotselv Skolekorps 

 
Skotselv Kulturhus  

Torsdag 17. desember kl 18.00 
 

Medvirkende: 
Skotselv Musikkorps og Jane Wernersen. 

Fri entre. 

Salg av lodd, kaffe og kaker 

Ta med familie og venner til en hyggelig kveld med mye flott musikk 

Hilsen Skotselv Skolekorps 

Trim  

for vi over 60år 

Det er muligheter for trim for oss over 60 år.  

Hall kan leies fra ca. kl. 14-17. 

Forslag til oppstart er tirsdag 06.01.16 kl 15.00  

 

MØT OPP. 
 Skotselv grendeutvalg  

v/ Alf Wekre Tlf. 91720256 

 

                       Pubkveld 
         på Düvelgården 20. november 
            med Servering av  Gryterett  
                       med salat og ris 

          Tradisjonell Møljekveld 
                                        på Düvelgården 18. desember 

                                                       Velkommen.  
                                       Vennlig hilsen Düvelølets venner 

Julegudstjeneste 
 

med julegrøt i Adventistkirken, 
Skotselv 

Lørdag 19. desember kl 11.00   

 

Alle hjertelig velkommen!!! 

Friluftslivets år 2015 
 

- har vært markert med trimkasse og bok i Lobbenåsen og Ullandsåsen  
med oppfordring til gammel og ung om å bruke stiene. 

 
Premiering:  

Ivrigste turgåer i Lobbenåsen er  
Hans Erik Lien med 52 registrerte turer.  

I Ullandsåsen er  
Irene Størkersen vinneren med 8 registrerte turer.  

For hver av stiene er det trekt 2 tilfeldig voksne:  
Else Britt Norlin, Gunvor Flatin Lien, Knut Størkersen og Marion Woie Vessel. 

Alle under 15 år som er registrert med navn og adresse vil få premie. 
Bakke Bygdekvinnelag håper markeringen med trimkasser og bøker har vært 

en inspirasjon til å fortsette å bruke stiene,  
og til å nyte den flotte naturen som omgir oss. 


