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.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.

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.

www.skotselvgrendeutvalg.no
Skotselv informasjon gis ut av Skotselv
grendeutvalg. Neste nr. kommer i november.
Innspill sendes skotselvgu@gmail.com. Før
30.10.13

SKOTSELV INFORMASJON
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HØSTMARKED PÅ DÜVELGÅRDEN
SKOTSELV LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013
KL. 11.00-16.00
11.00 Utstilling i 2. etasje
Portretter av pionerkvinner i Skotselv.
Kvinneklær fra 1900 – tallet.
Kafèen er åpen
Salg av suppe, kaffe & eplekake
12.30 Mimmi Swendsen
og andre foregangskvinner i Skotselv
Foredrag av Unn Sissel Ek
14.30 «Magdalene og Verket – året 1777»
- et skråblikk på Skotselv og Hassel Jernverk
Utendørsteater ved Skotselv Jernverksteater
Andre opplevelser
Lokalhistorisk gruppe viser gammelt husgeråd i «Det blå kjøkken»
Nystekte sveler – Salg av lokale varer – Åpen smie
For barna: Andeseilas på Bingselva. Konkurranse!
Arrangører: Bakke Bygdekvinnelag og Düvelgårdens Venner

Jernverkspillet.
På høstmarkedet 14. sept. Spilles en del av Jernverkspillet
«Magdalene og Verket – året 1777.» Vi hadde en oppvisning i fjor, med hell. Vi har utvidet litt i år, og håper på
samme gode respons. Mange barn og voksne er engasjert
som skuespillere, der vi får et innblikk i levekårene for folket ved Hassel
Jernverk.
Plakater blir satt opp rundt i bygda. Vi selger program hvor vi informerer
om spillet, og for å få inntekt til videre drift. Vi ønsker å sette opp spillet i
sin helhet 15.juni 2014. Til dette trenger vi folk og penger. Vi håper
mange vil støtte oss.
Sonja Lidsheim, Marit Holte Bråthen, Vigdis Margrethe Løver og Kristin
Bråthen.

Kvinnen ved brønnen- konsert med Inger Lise Rypdal
Tirsdag 17. september kl.19.30
Bakke kirke, Skotselv
Skuespiller og sanger Inger Lise Rypdal fremfører forestillingen
«Kvinnen ved brønnen» sammen med damekoret Rusticus fra Skotselv, ledet
av Abram Bezuijen.
Inger Lise Rypdal har hatt stor suksess med denne forestillingen siden 2000.
Den handler om en kvinne som kom til Jesus ved brønnen for å hente vann.
Rypdal fremfører alle rollene og leverer tekstene med ekthet og stor
innlevelse. God hjelp har hun med seg i Morten Reppesgård på tangenter,
samt Marius Rypdal på perkusjon og elektronikk.
Billeter kr. 250,- selges på Bunnpris. Noen få igjen!
Arrangør: eikerkirken.no

Kultur- og basardag på Solhaug
Onsdag 9. oktober kl. 15.00 – 19.00
Alle er hjertelig velkommen til en ettermiddag med
Underholdning
Basar
Salg av lapskaus, kaffe og kake.
Arr.: Bakke Sanitetsforening

Western- PARTY
Sprell Levende Western-party
Fredag 11. oktober kl. 17.00
Misjonskirken i Skotselv
En barnevennlig samling for store og små. Barnekoret Begeistring synger,
bibelfortelling, konkurranser og besøk av elgen Knut.
Vi serverer hamburgere. Gratis.
Misjonskirken Skotselv og Bakke menighet.

Pubkveld Düvelgården 18. oktober.
Servering av pølser med tilbehør, øl, vin, mineralvann og kaffe.
Neste pubkvelder er 15. nov og tradisjonell møljekveld 13. des.

Etter 20 år slutter Thore Kopperud som utleiekontakt for
Düvelgården, han har gjort en kjempejobb. Ny kontakt er
Marie Riise Wekre, tlf. 924 31 351 eller 32 75 67 18

