
Vinteraktiviteter: Snart er vinteren her. 

Liten skøytebane ved skolen brukes av mange. 

Lysløype ved Skotselv skole kjøres opp jevnlig. Lys til ca. 21.30. 

Skileikbakken i Skotselv åpner så snart vi har produsert nok snø. 

Åpent for store og små: tirsdag / torsdag 18 – 20, søndag 11 – 15. Kr. 

50,-pr.dag / kveld, årskort kr. 400,-. Flere vakter trengs for å beholde 

åpningstidende. 

Kontakt: Tor Ivar Olsen tlf. 992 65 871 

 

Faste aktiviteter:                                                                  

Bakke IF – håndball / 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. 

 

www.skotselvgrendeutvalg.no 

Skotselv informasjon gis ut av Skotselv 

grendeutvalg. Neste nr. kommer i februar / 

mars. Innspill sendes skotselvgu@gmail.com 

før 23.02.14. 

 

SKOTSELV INFORMASJON 
                          Nr. 4/2013 
 

 

     

     
  

Skotselv skolekorps er 10 år i 2013.    
Inviterer i den forbindelse til showkonsert. 

Lørdag 9. november i Skotselv kulturhus kl. 17.00-19.00.  

Over 80 medvirkende musikanter fra Skotselv skolekorps, Stalsberg 

skolemusikkorps, Geithus musikkorps og Skotselv musikkorps byr på 

fengende musikk, solist innslag og show! 

 

Konserten blir ledet av Johan Kaggestad.      

 

 

Salg av pølser, kaker, kaffe og lodd.     

Gratis inngang.                                                  

  

VELKOMMEN!! 

                                                                           

www.skotselvskolekorps.no 
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                           Utleie av Düvelgården   
          Marie Riise Wekre tlf. 924 31 315 /  32 75 67 18  

 

 
       Lørdag 30. november kl. 11.00 – 18.00 

Julemesse / Julegrantenning på Düvelgården 

 

    Kafé og salgsboder er åpne fra 11.00 – 17.00 
Bakke Bygdekvinnelag selger julemiddag, kaffe og julekaker. 

Kontaktperson for salgsboder er: Birgit Midtgård tlf. 32 75 61 03. 

«Skotselv før i tida» legges ut for salg på Düvelgården, kr. 100,- 
 

Smie, Skomakerhus m/ Hasselovner: Åpent 11.00 – 16.00 

 

 

                                  Fakkeltog 
                       Allidretten selger lodd ved Bunnpris. 

     Kl. 16.15 stiller vi opp ved Bunnpris og går i fakkeltog til 

                                       Düvelgården, 

                            Skotselv Musikkorps spiller. 

 

                                     Julegrantenning 
         Det blir Julegrantenning ved Düvelgården ca. kl. 17.00. 

    Gang rundt juletreet med sang av kjente og kjære julesanger. 

               Bunnpris sponser fakler og pakker i nissens sekk. 

 

                                 Velkommen! 
                   Arrangør: Düvelgårdens venner 

 

 

 

 

            
 

 
       Pubkveld Düvelgården 15. november. 

     Neste pubkveld er den tradisjonelle møljekveld 13. desember. 
 

 

       Julegavetips: «Skotselv før i tiden» kr. 100,- 
En av de første dagene i desember kommer elever fra 9. klasse rundt i bygda 

og selger «Skotselv før i tida». Heftet utgis av Skotselv grendeutvalg, og 

overskuddet går til elevenes toleransreise. Elevene er utstyrt med salgsbevis. 

Ta godt i mot dem! 

        
 

 

 
 


