Faste aktiviteter:
Bakke IF – fotball: Sjekk treningstider på nettsiden
http://www.bakke-if.no/
Allidrett onsdager kl. 18.00
Småbarnstreff på Solhaug tirsdager kl. 10.00 - 13.00
Ungdomsklubb v/Cellulosen, onsdager 18.30-22.00
Ungdomsklubb på Solhaug, fredager 18.00 -21.00
Motorhistorisk Senter, Burud, åpent onsdager 18 - 21
REJOICE, Misjonskirkens ungdomskor øver fre. 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 9-15
Skotselv Musikkorps, øver på Solhaug tirsdager kl 18.30-21.00

Grendeutvalget 2012:
Leder: Aud Stormoen, audstormoen@gmail.com, mob. 48280536
Nestleder: Bodil Hvamstad, bodil@ok-varmeteknikk.no, 90972208
Kasserer: Ole Thorud, ole.thorud@bluezone.no, mob. 90857867
Syremedl.Trine Holtungen, trineholtungen@hotmail.com, 48179650
Styremedl.: Terje Bergan, terjebergan@gmail.com, mob. 93228111
Styremedl.: Åmund Tonna, aamund2na@hotmail.com, 95744886
Styremedl.: Arne Henning Kristensen, arnhk@frisurf.no, 93064395
Vara: Pawel Wlodarczyk, pawel.f.wlodarczyk@gmail.com, 45164786
Vara: Hans Erik Lien. Ny vara fra FAU velges til høsten.

Biblioteket er åpent ons. kl. 14-19
Skotselv informasjon gis ut av Skotselv grendeutvalg.
Redaktør: Aud Stormoen, audstormoen@gmail.com

Neste nr. kommer ut ca 1.9. Stoff sendes inn før 24. 8.
Skotselv Grendeutvalg sin hjemmeside er:

www.skotselv.info

Kom med innspill slik at sida kan oppdateres.
Kontakt: gunn.munkhaugen@fastlane.no
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Årsmøte i Düvelgårdens venner
onsdag 10.5 kl. 18.00 på Düvelgården
Onsdag 2/5 : «RUSKENAKSJONEN»
Bygdekvinnene stiller vi opp for å rydde i nærmiljøet.

Skotselv skolekorps arrangerer

Gla’dag 5.5 kl. 11-15. Kampen janitsjar,
Kolbotn-Garden og inviterte korps
Korpsmusikk og marsjering i hele Skotselv, drill, trylleshow
og gratis aktiviteter. Måneraketten spiller. 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 5.5

www.facebook.com/skotselvpumpehus

Festen 5.5 fortsetter på Pumpehuset. Kanpen janitsjar blir med dit.
Kl. 17 starter trubadur Yngve Kristiansen å synge og følges opp av
gruppa Paddy’s Pack som spiller irsk musikk fra kl. 20.

Lokalhistorisk gruppe, Grendeutvalget.
Dugnadsoppgaver: Bygdeminnesamlingen skal samles og
katalogiseres. Oppmøte 25.4, 9.5, 23.5 kl. 17.30 på grendekontoret.
Arkiv for gamle dokumenter, bilder, avisutklipp ol. planlegges.
Ovnssamling + gjenstander fra Hassel jernverk stilles ut i
skomakerhuset v/Düvelgården. Oppmøte hver tirsdag fra kl. 9.00.
Utstillinger: Etter avtale vil vi synliggjøre gjenstander, bilder og tekst
på aktuelle utstillingssteder f.eks. Düvelgården, Skomakerhuset,
Kulturhuset, Skolen og Pumpehuset.
Gruppa består av 7 aktive menn. Vi tar gjerne imot flere (hei damer!)
det er bare å møte opp! Interessert? Kontakt Åmund Tonna, 95744886

Bedriftsbesøk på Teck-Skotselv AS 30.5.
Onsdag 30/5 kl. 19.00. Kaffe og kringle Arr.: Bygdekvinnelaget

Vaffelsøndager på Pumpehuset:
3.6, 24.6, 12.8, 19.8, 26.8 fra 14.00-18.00. Salg av vafler, kaffe, is, brus og
pølser. Legg søndagsturen langs elva disse helgene.

Sprell Levende familietreff ute på Øra v/Düvelgården
2. pinsedag 28.5 kl.11.00. Griller og spiser vi ute på Øra. Begeistring
og Rejoice synger, andakt, lek og konkurranse. Alle er hjertelig
velkommen! Ta med grillmat. Hvis det regner trekker vi inn i
Misjonskirken. Arrangør: Misjonskirken og Bakke menighet.

Lørdag 9.6. Konsert med Ulabrand på
Pumpehuset

Lørdag 4.8. Pumpiaden 2012
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.

Leie av motorbåt fra Pumpehuset
Begeistring,Misjonskirkens barnekor

Nytt i år: Mulighet for å låne/leie to små motorbåter på elva
planlegges. Følg med på Pumpehusets facebookside:
www.facebook.com/skotselvpumpehus . Flere aktiviteter kan komme.

St.Hansfeiring på Øra v/Düvelgården lørdag 23.06.12
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.

Eldretreff på Solhaug onsdag 6.6 kl.10.00

Plassering av ny SFO utredes
Avgjørelse om ny SFO i Skotselv skjer ved behandling av budsjettet
for 2013. To utredninger legges fram for kommunestyret i september
2012; En om mulig lokalisering i Grendesalen, den andre skal se på
om SFO kan innpasses i selve skolebygningen. Utredningen
gjennomføres i samarbeid med skolen, SFO og andre interessenter.

Arr. Bygdekvinnene

Kunstgressbanen klar til bruk i august 2012
Dugnad i juni/juli. Foruten maskindugnad er det behov for folk til:
Fundamentering og oppsetting av lysmaster og ballfangernett.
Legging av isolasjon under banen, finish på grønt miljø.
Snekkerarbeid med innbytterbenker, reklamestativ og gjerder.
Gå inn på www.flerbrukshus.no og meld deg på .

Bakke IF trenger flere frivillige til små og store
driftsoppgaver på våre anlegg , sponsorsalg etc. Sammen kan vi gi et gode
tilbud til barn og unge i bygda! Kontakt www.flerbrukshus.no

Besøk på BJERKEBÆK, 16.6, Lillehammer
Bjerkebæk var Sigrid Undsets hjem og dikterverksted fra 1919-49. De
gamle tømmerhusene var flyttet fra to gårder i Gudbrandsdalen. Rundt
husene anla hun en vakker hage. Dagstur med buss som kan
kombineres med besøk på Maihaugen.
Påmelding 30.5.Arr. Bakke Bygdekvinnelag

Bakke Sanitetsforening er 95 år
i 2012. Det skal feires!
De serverer mat og kaffe v/ butikken 24.8 kl. 9-18. Mer info kommer.
Underholdning utover ettermiddagen. Velkommen til bursdagsfeiring!

