Sprell Levende søndagsklubb
Vi har Sprell Levende-søndagsklubb på Misjonskirken hver søndag kl 11. På
søndagsklubben har vi bibelfortelling, sang, lek og hobby. Vi lager også noe
godt som vi selger til de voksne i vår lille kafé. Barn i alle aldre er
velkommen til søndagsklubben! Kontaktpersoner er: Jan Morten Helgestad,
Iris Hagen, Berit Tobiassen og Unni Tobiassen Lie.
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Småbarnstreff
møtes på Solhaug hver tirsdag kl. 10-12, unntatt i skolens ferie.

Julemesse Düvelgården den 27.11.10

Velkommen til et annerledes julemarked
Fredag 26. november kl. 19.00 i Kunstsen teret
Det blir åpne gallerier og verksteder med utstilling og salg av
Smedkunst, malerier, foto og andre spennende kreativerier
Kunstnerne er:
Arkadiusz Gawecki
Sonja Lidsheim
Arve Strøm
Live Dybendal
Sinikka Elfving
Bodi Nyhus Johnrud

Vi håper på mange salgsobjekter og godt med besøkende. Som tidligere år
sørger
Bakke Bygdekvinnelag for kafeteriasalg med middag, kaffe og kaker.
Knivklubben har åpent i smia og de vil vise sine smedkunstner.
Skomakerhuset vil også være åpent for beskuelse, mye arbeid gjenstår men
dugnadsgjengen jobber jevnt og trutt hver tirsdag.
JULEGRANTENNING:
Nytt av året, julegrantenninga skjer på Düvelgården kl.17.00 Allidretten har
sitt arrangement ved butikken loddsalg m.m. Fakler vil bli utdelt for felles
gange opp til Düvelgården. Her vil det bli gang rundt juletreet og nissen
kommer med pose, sponset av Bunnpris. Velkommen til en trivelig dag i
Skotselv.

Utstillingen åpner fredag kl. 19.00 med en hyggelig ”happening” i kafèen.
Kafè og gallerier er åpent fredag 19-21, lørdag og søndag 12-18
Åpent også de 2 påfølgende helger

Møljekveld på Düvelgården
10. desember kl 19.00 – 24.00

Julemessa åpner kl.11.00 og varer til kl.18.00

Adventsfest / Julekonsert
Kor, duett, solo, orkester, barnesang, barnezitterorkester
i Adventkirken, Verksveien 90, Skotselv
fredag 17. desember kl. 8.00
Bevertning!
Frivillig kollekt til barnehjem i Honduras
Hjertelig velkommen!!

Ledig jobb som sekretær og redaktør for grendeutvalget
Interesserte bes ta kontakt med Åmund Tonna på tlf. 32 75 62 71
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Julekonsert i Bakke kirke
Skotselv Musikkorps holder sin tradisjonelle Julekonsert i Bakke kirke
søndag 19.desember kl. 16.00.
I tillegg til Skotselv Musikkorps medvirker 1.trinn v/Skotselv skole, Skotselv
Skolekorps og en organist for allsang.
Alle ønskes hjertelig velkommen!

Referat fra brukergruppemøte om flerbrukshuset 9.11.10
Pga dårligere grunn enn forutsatt ligger prosjektet ca. 1 mnd etter opprinnelig
plan
Grendehuset vil bli stengt slutten februar / begynnelsen mars pga
byggearbeider. Det vil da være stengt frem til bygget er ferdig. Kjeller blir
stengt fra januar.
All idrett og gym vil kunne gjennomføres. Bygdekino kan ikke
gjennomføres.
Overlevering til byggherren vil skje i slutten av juni selv om prosjektet er 1
mnd forsinket pr. dato.
Dugnadsarbeidet må planlegges sammen med sluttfasen av prosjektet. På
denne måten kan vi bli ferdige til skolestart.
Grendehus og alternative muligheter.
Frode Bolstad fra kommunen og Nina Neverdal tar kontakt og koordinerer
alternativer til grendehuset når disse lokalene stenges. De som har leid og
ønsker fortsatt å leie må ta kontakt med Nina Neverdal som før.
Intensjonsavtale mellom Øvre Eiker kommune og Bakke IF
Det er inngått intensjonsavtale mellom kommunen og Bakke IF for Skotselvs
innbyggere.
Partene er enige om tett kontakt gjennom byggeprosessen. Avtalen regulerer
de økonomiske forhold og dugnadsarbeidet. Det står også at Bakke IF er
ansvarlig for drift og vedlikehold av kunstgressbanen når denne står ferdig.
Denne avtalen skal utarbeides ved en senere anledning
Driftsmodell for kommunale haller og kulturarenaer
En gruppe er satt sammen for å gi kommunen innspill om hvordan
kommunale haller skal driftes og leies ut. Arbeidet er levert styringsgruppen
for vurdering. Det må presiseres at dette fortsatt er et forslag, og skal
besluttes av egen styringsgruppe sammensatt av representanter fra
kommunen, idrett og kultur.
Kort presentert er dette foreslått:
Driftsmodellen skal være kostnadseffektiv samtidig som den sikrer de verdier
som de kommunale anlegg representerer. Samtidig skal den i vareta
brukernes behov, herunder god utnyttelse gjennom web-basert
bookingssystem.
Anleggene skal brukes, men samtidig skal slitasje forhindres ved aktiv bruk
av kommunens eget avvikssystem (QM+)

Arenaene skal være et samlingspunkt i tillegg til den til enhver tid
organiserte aktiviteten, og tilstøtende arealer skal utnyttes i samarbeid med
den daglige bruken.
Kultur salen
Det må sette ned en gruppe som skal finne ut hva som behøves ifht kultursal.
Hvordan ønsker man at denne skal innredes, fungere, hva er behovene. Det er
pr. i dag ikke brukt mye tid på å tenke funksjonalitet i dette lokalet. Det bør
også søkes penger fra div institusjoner for å få innredet etter behov og
ønsker. Som medlemmer av gruppen ble foreslått: Roar Bråten, Terje
Neverdal og Kristin Bråten. Viktig å søke midler.
Innredning og inventar i hallen
Tom Larsen tar initiativ over nyåret på hva vi trenger av innredning til de
forskjellige bruker rommene.
Idrett- Anne Magnus
Skole- Kristin Bråten
Bibliotek- Anne Foss
Kjøkken- Marie Riise Wekre
Grendekontoret- Amund Tonna
Kultur - Roar Bråten
Korps - Terje Neverdal
Styringsgruppe for fremtidig drift og engasjement i hallen
Det ble diskutert hvordan grendehuset i sin nåværende form skal fungere den
dagen hallen står ferdig. Det er i dag mange grupper som er involvert i
Grendehus AL. Det må tas flere beslutninger i tiden frem mot hallen står
ferdig. Det bør også vurderes felles strategi blant brukergruppene om
hvordan vi skal fylle hallen med aktiviteter og engasjement. Det er viktig at
arbeidet starter nå og at tankene er klare den dagen hallen står ferdig. Anne
Magnus og Andreas Sveaass skal sette sammen en gruppe med ledere/
ressurspersoner fra viktige brukergrupper i bygda for å se om en kan starte på
dette arbeidet. Denne gruppen bør også koordinere søknader om midler.

Grendeutvalget har satt av midler til et kunstprosjekt i forbindelse med
hallen. Elevene ved Skotselv skole er i gang med å lage utkast til en
utendørs skulptur. Selve utformingen vil skje i samarbeid mellom
Grendeutvalg, skolen og en kunstner som er koplet inn i prosjektet.

