
Skotselv før i tiden selges til inntekt for toleransereiser. Julegavetips? 

Ungdomsskole-elever kommer rundt i bygda før jul. Ta godt i mot dem!  

 

"Vaffelklubben" på Solhaug starter fredag den 31. 8 kl. 18 - 21.  

Alle fra 10 år og oppover er velkomne! Vi leiker sammen, spiser 

vafler og har andakt. Arr. Bakke menighet og Misjonskirken.  
 

Salgsutstilling av malerier på Düvelgården  

Anna-Brita Borge Bakken fra Skotselv stiller ut fra  lør. 

20.10. til søn.28.10. Åpent lør., søn. kl. 14-17, hverdager 

kl. 18-20. Stengt man. og fre. Salg av kaffe og vafler. 

 

Toving av sitteunderlag, Ta med langpanne! 
  ONSDAG 31.10. kl. 19.00. på skolekjøkkenet, Skotselv skole. 

 Bakke bygdekvinnelag 
 

Faste aktiviteter:                                                                  
Bakke IF – fotball: Se  http://www.bakke-if.no/   

Allidretten gruppe 4-6 år onsdager kl.17.45                                                           

Småbarnstreff på Solhaug  tirsdager kl. 10.00 - 13.00                           

Ungdomsklubb v/Cellulosen onsdager 18.30-22.00                                                           

Ungdomsklubb på Solhaug  fredager 18.00 -21.00 

Motorhistorisk Senter, Burud, åpent onsdager 18 - 21  

REJOICE  Misjonskirkens ungdomskor  øver fre. 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 har dugnad på tirsdager 9-15 

Skotselv Musikkorps øver på Solhaug tirsdager kl 18.30-21.00  

Skotselv skolekorps, torsdager kl. 16.45, kulturhuset 

Biblioteket er åpent ons. kl. 14-19 

Skotselv Grendeutvalgs hjemmeside kan ikke lenger oppdateres.  

Ny hjemmeside kommer! Du får adressen i Skotselv informasjon.  

Skotselv informasjon gis ut av Skotselv  

grendeutvalg. Neste nr. kommer i  

november. Innspill sendes  

audstormoen@gmail.com før 30. 10. 12 
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Åpning av kunstgressbanen  
ved Skotselv Skole 22.9 kl. 13.00 

Høytidelig åpning, korpsmusikk, fotballshow med barn, unge og voksne.  

Leiker for de minste. 
 

Bedrifter, foreninger, vennegjenger utfordres:  

Meld på 7-er lag til ahl@eke.no, tlf. 92216395 før 19.09. 

Vi håper mange vil være med på åpningen av dette fantastiske anlegget.  

Dette er noe vi alle kan være stolte av! 

 Sett av noen timer til å treffe sambygdinger.  

Salg av kaffe og kaker til inntekt for kultursalen. 

Vi trenger frivillige til baking og salg! 
VELKOMMEN!  

Bakke IF 

8.september 2012 i Skotselv 
Høstmarked og åpning av skomakerverksted  og  

samling av Hasselovner ved Düvelgården 
 

11.00  - 16.00 Salg av frukt, grønnsaker, brød mm. fra bygda 

 Bygdekvinnene selger suppe, kaffe og kaker 

12.00  Åpning av skomakerhuset v/ kultursjef Lidia Myhre 

 Takk til bidragsytere  

 Åpning av kulturminneløype v/ historiker Bent Ek 

 Skomakerhusets historie 

 Omvisning i nyinnredet gammelt skomakerverksted  

 og ny samling med Hasselovner 

13.00 Program for inviterte / interesserte 

 Ovnsproduksjon og eierskap på Hassel jernverk v/ 

 Åmund Tonna m.fl. i 2.etasje på Düvelgården 

14.00 Kort framføring av jernverksteater (under arbeid) 

15.00 Omvisning i ovnssamling og skomakerverksted 

          

 

http://www.bakke-if.no/
mailto:audstormoen@gmail.com
mailto:ahl@eke.no


Nye lokaler for SFO i Skotselv? 
SFO i Skotselv har lenge vært overfylt og drevet  på dispensasjon. Nå er 

tiden inne for fornyelse! I oktober skal kommunestyret ta stilling til to 

alternativ for plassering av SFO. I det ene alternativet skal SFO plasseres i 

underetasjen på kulturhuset. Dette betyr kort vei til idrettsanlegg og kultursal. 

I det andre alternativet må gamle gymsal (ved barneskolen) bygges om og 

terrenget utenfor senkes slik at det blir vinduer ut  mot Hassel.  Etter 

behandlingen i kommunestyret ventes det at det settes av penger i budsjettet 

for 2013 til videre utredning og bygging. Har du synspunkter i saken? 

Kontakt rektor, SFO-leder eller en kommunestyrerepresentant. 

 

 Det graves i Skotselv – bygdegata tar form 

Arbeidet med bygdegata er endelig i gang. Toppdekket på 

Verksveien byttes ut og fortau / gangvei og ny belysning skal 

settes opp. Går alt etter planen vil veien være ferdig i nov./des. 

2012, og veibelysningen vil være klar før jul. Sikring av myke trafikanter er 

viktig. Byggeleder og kommunen lover å følge opp.   

 

                          
 

Bakke Sanitetsforening takker alle som bidro til at vår 95-års feiring ble så 

vellykket. Takk for flott underholdning til Skotselv Musikkorps, 

Revygruppa, Rejoice og  slagverkere fra Skotselv skolekorps. 

Takk til alle som møtte opp og bidro til at det ble en hyggelig dag. 

Loddsalget gikk strålende, det ble solgt lodd for over 7000 kr. 

Takk til Henning på  som sponset oss med mat og drikke. 

                                                                     

Kultur- og basardag på 

Solhaug onsdag 10.10 

kl. 15 - 19       
 

Ta middagen på Solhaug denne 

dagen!                                                                                                              

Salg av: Suppe, kaffe og kaker. 

Basar og ulike kulturinnslag.  

Bakke Sanitetsforening ønsker 

alle små og store velkommen! 

Gevinster til basaren tas imot                                                                       

med takk!       

Foto: Vigdis Margrethe Løver                                               

Flaskeinnsamling tirsdag 16.10. fra kl. 17.00. Vi håper 

mange sparer flasker til oss. Dette er en viktig inntektskilde for 

korpset. Sett  poser med flasker klare og merk dem  med  Ssk. 

Vi henter gjerne flasker når du ønsker. Ta . holder basar 10. 

oktober på Solhaug kontakt for avtale!   

Vi er glade for alle bidrag! Kontonummer: 2220 05 62619.  

 

Korpskonsert fredag 2. nov. kl. 18.00  i Skotselv kulturhus. 

Samarbeidskonsert med Stalsberg skole- og musikkorps. Vi kan by på en 

variert og spennende konsert, med noe for enhver smak. Salg av kaffe og 

kaker. Velkommen til en hyggelig kveld!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internasjonal smedkunst i Skotselv 
Kunstverket ”Friendship Rings”eller vennskapsringene står ved 

Düvelgården.  De 14 ringene er laget av kjente kunst-smedene rundt om i 

verden, bl.a. fra Japan, Ukraina, Israel, Sveits, Sør-Afrika, og USA. Ingen 

har tatt seg betalt for jobben, dette er en ren dugnadsskulptur. Det er kun 

betalt for jern og frakt til Skotselv. Arek Gawecki, kunstsmed i Skotselv, har 

montert skulpturene sammen. Smeden skal også lage deler til                                                                    

veibelysningen i bygdegata. Øvre Eiker er nå med i et internasjonalt smed- 

nettverk  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Foto Vigdis Margrethe Løver 

Ekstraordinært årsmøte i Grendeutvalget. 
 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grendeutvalget tors. 
20.9.12  på grendekontoret kl. 18.30. Et varamedlem har trukket seg, 

og det må velges en ny representant. Har du forslag ? Kontakt 

valgkomiteen v/ Ragnar Moen, ragnar.moen@bfk.no 

 

http://bunnpris.no/
mailto:ragnar.moen@bfk.no

