
Faste aktiviteter:                                                                  

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  øver fre. kl. 17.30 - 18.30 

Fjerdingstad Bridegklubb, møtes torsdager kl.18.30 på Solhaug 

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 på Solhaug første tirs. i måneden 

(stort sett) kl.16- 

 

Grendeutvalget 2014:    
Leder:       Terje Bergan  terjebergan@mail.com mob.932 28 111 

Nestleder: Andreas Sveaass and-sve@online.no mob.906 62 461 

Kasserer:   Ole Thorud  ole.thorud@bluezone.no mob. 908 57 867 

Styremedl: Ronny Nordli,  rhaaren123@gmail.com mob. 918 00 141 

Styremedl: Åmund Tonna aamund2na@hotmail.com 

Styremedl.  Sonja Lidsheim, sonja.li@online.no 

Styremedl.  Egil Bjørøen, segbparkett@hotmail.com 

Varamedl.  Ring Tore Teigen. rtt@hellik-teigen.no 

Varamedl.  Reidun Weum, bern-w@online.no 

Varamedl.  Grete Karlsen gretek@hotmail.com 

Varamedl . Rikke Urberg rikke@urberg.com (Fau) 

Kommunes representant Frode Bolstad 

Skotselv informasjon gis ut av Skotselv grendeutvalg.                  

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

24.08 til skotselvgu@gmail.com.  

SKOTSELV INFORMASJON 
                       Nr. 2/2014 

          Skotselv skolekorps arrangerer  

          Gla’dag 10.5 sett av dagen fra klokken 10.00   
                 Strømsgodset musikkorps kommer 

                   Korpsmusikk og marsjering i hele Skotselv.  

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

Hold av dagen. Ta med familie og venner. Velkommen! Se program 

på www.skotselvskolekorps.no 
 

            

 

                                  PROGRAM  

                                 17. MAI 2014 

                             SKOTSELV SKOLE      

 

 
08.00: Flaggheising v/Solhaug. Skotselv Musikkorps deltar. 

09.15: Samling på skolen. 

09.30: Barnetoget går til Bakke kirke. 

10.00: Allsang, taler og bekransning ved bautaen. 

10.30: Gudstjeneste. 

11.00: Barnetoget går tilbake til skolen. 

11.30: Brus og boller til barna. 

12.15: Tale for dagen v. ordfører Ann Sire Fjerdingstad. 

12.30: Underholdning. 

12.30: Leker for barna frem til avslutning. 

14.00: Arrangementet avsluttes. 

 

Kiosksalg til inntekt for FAU (foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen). 

Loddsalg til inntekt for elevenes toleransereise i 2015. 

Ta gjerne med stoler og bord 
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PUMPEHUSET         www.skotselvpumpehus.no 

 

Sesongåpning fredag 23. mai kl.19.00 
Partyband Zhop Suei spiller fra kl.21.00 
 
Lørdag 16. august kl.19.00 
Zellfisk spiller fra kl.21.00 
Forhåndssalg av billetter: Bunnpris i Skotselv kr.150,-.  
På konsertdagen kr. 200,- 
 
Leie av motorbåt fra Pumpehuset 
Mulighet for å leie 3 små motorbåter på elva 
 (den ene kan også brukes til handikappede). 
                                                                            
 

   
 
 

Pinsesamling på Øra – 2. pinsedag (9.juni) 
Bakke menighet og Misjonskriken inviterer til friluftsgudtjeneste på Øra 
2. pinsedag. Den nye prosten i Eiker, Erik Haualand, deltar med 
andakt. Barnekoret Begeistring synger. Etter gudstjenesten  blir det 
kirkekaffe og mulighet for å grille. Ta med grillmat. Ta gjerne med bord 
og stoler. Det arrangeres aktiviteter for barna. Små og store er 
velkommen! 
 
 
 

                                                             

 

Skotselv Jernverksteater   « Magdalene og Verket- året 1777» 

 
Trenger skuespillere i alle aldre, statister, scenearbeidere og medhjelpere. 

Det er et historisk spel som vil sette Skotselv og Hassel Jernverk på kartet. 

Styret i Skotselv Jernverksteater er: 

Sonja Lidsheim leder, Marit Holte Bråthen kasserer, Kristin Bråthen styre- 

medl. og Vigdis Margrethe Løver styremedl. 

CD-innspilling 

Jernverksteateret har vært i studio og spilt inn en cd med musikk fra fjor- 

årets lille oppsetting. Støtt opp å kjøp cd`en hos Bunnpris, biblioteket eller 

Sonja Lidsheim sonja.li@online.no mob 928 06 834, Vigdis Margrethe  

Løver vigdis.margrethe@loever-service.no mob 907 99 314, Krisitn 

Bråthen kristinbra@gmail.com mob 950 77 133. Den koster kr.150,- 

 
 
Mere info om Skotselv Jernverksteater:  
www.kreativeriet.net og facebook 

 

  

                   Årsmøte i Düvelgårdens venner   

         Onsdag 07.05. kl. 18.00 på Düvelgården     
 Düvelgårdens venner markerer St.Hansfeiring på Øra        

v/Düvelgården søndag 22.06.13. Grillmat og vafler selges fra 

kl.17.00, underholdning, aktiviteter og bålbrenning. Smia og 

skomakerhuset vil være åpen. Ta med campingbord og stoler. 
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