
Faste aktiviteter:                                                                  

Bakke IF – fotball: Sjekk treningstider på nettsiden 

 http://www.bakke-if.no/   

Allidrett onsdager kl. 17.30                                                         

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. 9-15 

Skotselv Musikkorps, øver på Solhaug tirsdager kl 18.30-21.00  

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

måneden kl.16- 

 

Grendeutvalget 2013:    
Leder: Terje Bergan, terjebergan@mail.com, mob.93228111 

Nestleder: Andreas Sveaas, and-sve@online.no, mob.90662461 

Kasserer: Ole Thorud, ole.thorud@bluezone.no, mob. 90857867 

Sekretær: Bodil Hvamstad, bodil@ok-varmeteknikk.no,mob.90972208 

Syremedl.Trine Holtungen, trineholtungen@hotmail.com, 48179650 

Styremedl.: Åmund Tonna, aamund2na@hotmail.com, 95744886 

Vara: Pawel Wlodarczyk, pawel.f.wlodarczyk@gmail.com, 45164786 

Vara: Ronny Nordli, rhaaren@online.no. mob.91800141 

Vara: Ring Tore Teigen (FAU)  styremedl. fra høsten. 

Biblioteket er åpent ons. kl. 14-19 

Skotselv informasjon gis ut av Skotselv grendeutvalg.                 

Redaktør: Bodil Hvamstad, skotselvgu@gmail.com 

Neste nr. kommer i august/september. Inspill sendes før  

24.08 til skotselvgu@gmail.com.  

SKOTSELV INFORMASJON 
Nr. 2/2013 

 

       Årsmøte i Düvelgårdens venner 
        onsdag 15.5 kl. 18.00 på Düvelgården 

     

          Skotselv skolekorps arrangerer  

          Gla’dag 9.5 sett av dagen fra klokken 10.00   

          Hans Majestet Kongens garde kommer.       

                 Korpsmusikk og marsjering i hele Skotselv og gratis 

aktiviteter. Salg av kaffe, kaker, pølser, hamburgere og brus. Hold av 

dagen. Ta med familie og venner. Velkommen! Se program på  
www.korpsweb.net/korps/SkotselvSkoleko/ 

            

Pumpehuset          www.facebook.com/skotselvpumpehus 
 4.  mai : Sesongåpning med Splitter Pine. 

29. juni: Pumpiaden 2013. Remmen Brothers spiller + et 

gjesteband. Årets høydepunkt for hele familien! Hvem får napp i 

vandrepumpen? Hei frem favorittlaget, enten det er Østsiden, Sentrum, 

Bingen eller noen av bedriftene. Enkel servering 

17. august: Pretence spiller. 

Forhåndssalg av billetter: Bunnpris i Skotselv kr.200,-. Kr.250,- på 

konsertdagen. 

Krokvelder: Lørdag 31. august og lørdag 21. september. 

18 års grense. 

                                                                 

 Leie av motorbåt fra Pumpehuset 
      Mulighet for å leie to små motorbåter på elva (den ene kan også       

      brukes til handikappede). 

      . Følg med på Pumpehusets facebookside:   
       www.facebook.com/skotselvpumpehus .  
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Skotselv damekor og kantor Abram Bezuijen synger med 

Inger Lise Rypdal tirsdag 14. mai kl.18.30 i Bakke Kirke. 

Billetter kan kjøpes hos Bunnpris eller kormedlemmene. 

 

«Magdalene og Verket – Året 1777» Et historisk friluftsteater i 

Skotselv! BLI MED! Vi trenger skuespillere i alle aldre til alle 

typer roller! Vi er en prosjektgruppe som i fem år har dykket ned i 

Skotselvs Jernverkshistorie, for å lage et historisk teater om Skotselv 

og Hassel Jernverk. Det vil bli forestilling ute på Duvelgården i 

Skotselv helgen 7-8. september 2013. Vi har i forbindelse med dette 

arbeidet dannet: 

Skotselv Jernverksteater, med et styre som består av: 

Sonja Lidsheim, Kristin Bråthen, Marit Holte Bråthen, Vigdis 

Margrethe Løver. Ønsker du å melde deg på eller mer info kontakt: 

Leder Sonja Lidsheim 92806834 mail: sonja.li@online.no 
 

Gudstjeneste og grillfest på øra. 

2. pinsedag (20.mai) kl.11 inviteres det til familievennlig gudstjeneste og 

grillfest på Øra i Skotselv. Barnekorene Begeistring og Rejoice synger. Prest 

Petter Lind holder andakt. Etter Samlingen blir det grilling(ta med grillmat) 

Samt leker og aktiviteter for barna. Store og små er velkommen! 

 Arrangør: Bakke menighet og Misjonskirken Skotselv. 

 

Besøk på Overn Gård, 22.5 kl.19, Vestre Spone 
Påmelding pga servering til Birthe Teigen. Egne biler – vi avtaler 

transport. Arr. Bakke Bygdekvinnelag. 

 

«Urtetur i Ullandsåsen», 6.6 kl. 18. 
Møt opp på «idrettsplassen» (Hærebrusand).  

Arr. Bakke Bygdekvinnelag 

 

Medlemsmøte på Duvelgården 21.8 kl.19, Bakke Bygdekvinnelag. 

 

St.Hansfeiring på Øra v/Düvelgården søndag 23.06.13 
Grillmat og vafler selges fra kl. 17.00, underholdning, aktiviteter og 

bålbrenning. Smia vil være åpen. Ta med campingbord og stoler. 

Velkommen!  Arr. Düvelgårdens venner. 

Støtt oss med Grasrotandelen. 

 

Spiten Lavvo: har opprettet en utstyrsbase til friluftsliv og ute 

aktiviteter, har du behov for å låne utstyr, eller har utstyr andre kan ha 

glede av, ta kontakt med Terje på 932 28 111. Vi kan hente utstyr etter 

avtale. 

  

    Skotselv grendeutvalg har fått ny hjemme-   

    side: www.skotselvgrendeutvalg.no 

    Aktivitetskalender blir oppdatert på den  

    nye siden to ganger i uken.   

    Send info om det som skjer i bygda til:  

    skotselvgu@gmail.com. 

    Grendeutvalget er nå på facebook, følg  

    linken fra hjemmesiden.     

    Referat fra møter til Grendeutvalget finner du på      

    hjemmesiden.    

    Vi har også fått postboksadresse: Skotselv Grendeutvalg 

http://www.skotselvgrendeutvalg.no/
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    Postboks 10, 3031 Skotselv      


