
Vinteraktiviteter:  
Liten skøytebane ved skolen er ikke i bruk i år. 

Lysløype ved Skotselv skole kjøres opp jevnlig. Lys til ca. 21.30. 

Skileikbakken i Skotselv åpner så snart vi har produsert nok snø. 

Åpent for store og små: tirsdag / torsdag 18 – 20, søndag 11 – 15. Kr. 

50,-pr.dag / kveld, årskort kr. 400,-. Flere vakter trengs for å beholde 

åpnings tidende, www.bakke-if.no /skibakken. 

Kontakt: Tor Ivar Olsen tlf. 992 65 871 

 

Faste aktiviteter:                                                                  

Bakke IF – håndball / fotball: Sjekk treningstider på nettsiden. 

 www.bakke-if.no/ 

Allidrett onsdager kl.18.00                                                       

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  øver fre. kl. 17.30 - 18.30 

Fjerdingstad Bridegklubb, møtes torsdager kl. 18.30 i kulturhuset. 

Bakke Bygdekvinnelag, møtes (stort sett) siste ons. i måneden. 

Bakke Sanitetsforening, møtes (stort sett) første man. i måneden. 

Skomakerhuset, dugnad på tirsdager kl.09.00-15.00 

Skotselv skolekorps, øvelse i kultursalen. Torsdager kl. 17.00 – 19.00 

www.skotselvskolekorps.no  post@skotselvskolekorps.no 

Skotselv Musikkorps, øver på Solhaug tirsdager kl 18.30-21.00  

Skotselv Pensjonistforening, møtes på Solhaug (stort sett) første tirs. i 

måneden kl.16. 

 

www.skotselvgrendeutvalg.no 

Skotselv informasjon gis ut av Skotselv 

grendeutvalg. Neste nr. kommer i april/mai. 

Innspill sendes skotselvgu@gmail.com før 

23.04.14. 

 

SKOTSELV INFORMASJON 
                          Nr. 1/2014 
 

  

     Årsmøte i Skotselv grendeutvalg (GU) 

             Torsdag 20.2. kl.18.30. 
          Saker til årsmøtet må være GU i hende senest 14.2 

 

               
                                  Sted: Düvelgården 

                 Velkommen til alle! Enkel servering.          

                                                             

 

Vedtekter og referater fra møter finner du på hjemmesiden for 

Skotselv Grendeutvalg: www.skotselvgrendeutvalg.no 

 

 
Grendeutvalget (GU) skal bidra til å øke interessen for nærmiljøet. De 

skal være et bindeledd mellom ulike interessegrupper og offentlige 

myndigheter. GU skal fremme forslag om tiltak som hele bygda er 

tjent med. Har du gode ideer/synspunkter? Møt opp på årsmøtet og 

delta i diskusjonen om oppgaver som bør prioriteres i 2014. 

 
 

 

http://www.bakke-if.no/
http://www.skotselvskolekorps.no/
mailto:skotselvgu@gmail.com
http://www.skotselvgrendeutvalg.no/


Karneval 

Misjonskirken og Bakke menighet inviterer barn og foreldre til 

karneval på Solhaug søndag 16. februar kl.16. 

Kle deg gjerne ut, men skumle masker kan legge igjen hjemme. 

Ski- og akedag 

Misjonskirken og Bakke menighet inviterer alle til ski- og akedag i 

slalombakken i Skotselv lørdag 8.mars kl.11-14. Bakkefest kl.13-14 

med sang, musikk, pølser og solbærtoddy. 

 

 

                 Skotselv lokalhistoriske gruppe 
 

I 2013 er alle gjenstander i samlinga beskrevet, merket og 

katalogisert. Det er laget utstilling i pumpehuset om elvearbeid og 

cellulosefabrikken. 

I 2014 skal det arbeides med smedinteriør i Vendelborgsmia sammen 

med Düvelgårdens Venner. Det skal lages utstilling i rom i 

kulturhuset. Det arbeides for å få til en utstilling av gjenstander fra 

manometer`n. Gruppa har sju medlemmer. Ingard Midtgaard er leder. 

Ring han hvis du ønsker å være med på dette. 

                          

                          
                 Ut på tur aldri sur  
 Det er kjørt skiløype fra Bakke kirke mot Hoensvannet. Se på      

www.skisporet.no  når prepareringsmaskinen sist kjørte løyper.       
 
          Skolekorpset har flaskeinnsamling tirsdag 11.02 fra kl.17.00 

              Sett posene frem og merk dem med «skolekorpset» 

              Gla´dag 10.mai 2014 – en tradisjon i Skotselv! 

              Korpsmusikk i hele Skotselv, marsjering, drilloppvisning og mange  

              gratis aktiviteter. Detaljert program i neste nummer av Skotselv      

              informasjon. Hold av dagen. Ta med familie og venner.    

              Velkommen! 

 
 

  Grendeutvalget minner om møte mandag 10. februar kl.18.30. 

  i Düvelgården. 

 

 Vi har ikke tidligere lykkes med kultorg, men nå er det behov for å komme  

 sammen. Møtet er åpent for alle. Det er spesielt viktig at sentrale personer 

 i foreninger møter. 

- generalforsamling i Ring if iron cities, program og deltagelse fra bygda. 

-kulturhus, informasjon om framdrift, økonomi, opplegg for åpning høst  

 2014 

-ulike tema fra forskjellige frammøtte 

       f.eks. jernverksteater, skolemusikk, Düvelgården, bygdegata, 

                 lokalhistorisk gruppe, ………. 

 

 

                            
 
       Pubkveld Düvelgården Fredag 04. April 
Düvelquiz ved Ragnar Moen. De som ønsker å være med på              

            Quiz  må være på Düvelgården kl.19.15. 

 

Denne kvelden blir det Pølser med brød/lompe og tilbehør. 

 

                         Vi åpner kl. 19.00. 

  

                   Düvel Ølets Venner 

  

http://www.skisporet.no/


               
        
        

 

 

 
 

 

 


