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 mnd

SFOhar nå flyttet inn i nye fine lokaler i kulturhuset,
og trives veldig godt.

Biblioteket:
Åpent for publikum onsdager 14.00-19.00

Skotselv informasjon gis ut av Skotselv grendeutvalg.

Neste nr. kommer i november.
Innspill sendes før 10.11.14 til skotselvgu@gmail.com.
Eller sonja.li@online.no
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Konsert i Bakke kirke
onsdag 03-09-14 kl 19.00

Variert konsertprogram
med lokale aktører!
Orgelkomiteen i Bakke
kirke har samlet inn penger,
og det har resultert i ett nytt
kororgel, samt restaurering
av det gamle orgelet!

Servering av orgelkake
og orgelbrus.

Dette må feires!
Orglene ”overføres” til bygda og menighetsrådet.
Organistene Abram Bezuinen og Anne Ma Flaten har gjort en GOD
jobb på orgelsiden, Det nye kororgelet er en gammel perle fra
Nederland, som mange vil misunne oss……….
Orgelkomiteen med leder Jonh Skott-Myhre
har jobbet med prosjektet i snart i 10 år.
Bygdefolket og Sparebanken Øst har støttet oss.

Kultur – og basardag på Solhaug
Onsdag 8. oktober kl 15.00- 19.00
Alle er hjertelig velkommen

En hyggelig ettermiddag med
underholdning og basar.

Informasjons skilt i Knivedalen
Et nytt kommunalt info skilt er kommet opp i Knivedalen.
Her blir det også en tavle hvor vi kan fylle inn det vi selv
ønsker.
Det skal jobbes videre med innholdet på denne info tavla,
men grendeutvalget oppfordrer alle lag og foreninger til å
komme med ønsker om hva de eventuelt kunne tenke seg å
ha med på tavla om sin forening.

Salg av lapskaus,
kaffe og kake.
Arr.: Bakke Sanitetsforening

PUMPEHUSET
www.skotselvpumpehus.no

Leie av motorbåt fra Pumpehuset
Mulighet for å leie 3 små motorbåter
på elva (den ene kan også brukes til
handikappede)

Nakuhel aktiviteter på Düvelgården
Annenhver onsdag kl 11.00-13.00
Kaffe og kake kan kjøpes.
17/9 Historisk vandring
01.10 Bingen Ballklubb 50 år
15.10 Begivenheter i 1814 sett fra Øvre Eiker
29.10 Film fra 1950-tallet.
12.11 Historie om skolene i bygda Harald Bergan og Per Erik Knive
26.11 Historiske bilder og bilder fra NaKuHel-tur Harald Bergan m/flere

Offisiell åpning av kultursalen
i Skotselv
11. okt. fra kl 11.00
Dagen blir full av lokale,
kulturelle innslag fra store og små.
Se og hør mangfoldet i bygdas befolkning!
Ny SFO og resten av kulturhuset vil være
åpent for publikum.
Har du lyst til å bidra med et kulturelt
innslag denne dagen?
Kontakt audstormoen@gmail.com
innen 8/9-2014 tlf 48280536
Alle som har deltatt på dugnad,
vil få invitasjon til fest på kvelden.

