VINTERAKTIVITETER:.
Skøytebanen og lysløypa ved skolen brukes av mange.
Anleggene klargjøres jevnlig. Lys til ca. kl. 21.30.
Leie skileikbakken til eget arrangement? Kontakt Elisabeth Kleven
tlf.. 90951260. Anlegg m/heisvakt kr 1000,- Har du egen, godkjent heisvakt
kr 500,-. Anlegg uten heis til aking: kr 250,- Bruk gjerne grillen, men ta med
ved eller grillkull selv. Se www.bakke-if.no
Skileikbakken er åpen for alle tirs. og tors. 18 – 20 og søn. 11 - 15.
Grillen er varm på søndager. Årskort kr 400, dagskort kr 50,-.
Flere heisvakter trengs. Kontakt. Ronny H. Nordli, 91800141.

SKOTSELV INFORMASJON
Nr. 1/2013

Årsmøte i Skotselv grendeutvalg (GU)
torsdag 21.2 kl. 18.30.
Saker til årsmøtet må være GU i hende senest 14.2

Utgangspunkt for ski-turer: Mot Hoensvannet: Start ved Bakke
kirke, P-øverst i Harstadveien, eller Gårdsysteriet v/ Bermingrud.
Holtefjell: Start ved Smedsrud, Vestbysetra, Midtstua eller Spiten.
Øståsen: Nygårdshøgda eller Engersetra er gode startpunkter. Oppkjøring
Åmot nord. www.skisporet.no har opplysninger om siste preparering.
Faste aktiviteter:
Bakke IF – oppdaterer hjemmesiden jevnlig. Se http://www.bakke-if.no/
Spennende aktiviteter for store og små i fotball, håndball, allidrett og på ski.
Småbarnstreff på Solhaug tirsdager kl. 10.00 - 13.00
Ungdomsklubb v/Cellulosen onsdager 18.30-22.00
Ungdomsklubb på Solhaug (10 år ►) 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.
Lokalhistorisk gruppe møtes ons. kl. 17.30 på Grendekontoret v/biblioteket.
Skotselv Musikkorps øver på Solhaug tirsdager kl 18.30-21.00
Skotselv skolekorps, torsdager kl. 16.45, kulturhuset

Leie av hallen? Kontakt: Mona.lurås@ovre-eiker.kommune.no
For all leie eller bruk av møterom i Kulturhuset: Kontakt: Andreas
Sveaass tlf. 906 62 461, e-post: and-sve@online.no
Biblioteket har svært godt besøk og er åpent onsdager kl. 14-19
Skotselv informasjon gis ut av Skotselv grendeutvalg.
Neste nr. kommer i april /mai. Innspill sendes
audstormoen@gmail.com før 20. 04. 13

Sted: Düvelgården
Etter årsmøtet vil ordføreren innlede med tanker
om videre utvikling i Skotselv.
Velkommen til alle! Enkel servering.
Vi har mye å være stolte av i Skotselv. Det kan være en utfordring å bo
på et lite sted, men det gir også muligheter for å bli sett, hørt, og føle
seg som en del av fellesskapet. Folk utenfra er imponert, og vil høre
om arbeidet med kulturhuset, skomakerhuset og skileiken. Flagg langs
veien 17. mai, ved konfirmasjon og første skoledag rører både små og
store. Vi bryr oss om hverandre, og vet at vi må trå til når det trengs!
Grendeutvalget (GU) skal bidra til å øke interessen for nærmiljøet. De
skal være et bindeledd mellom ulike interessegrupper og offentlige
myndigheter. GU skal fremme forslag om tiltak som hele bygda er
tjent med. Har du gode ideer / synspunkter ? Møt opp på årsmøtet og
delta i diskusjonen om oppgaver som bør prioriteres i 2013.

Düvelølets venner har to krokvelder denne våren:
Fre. 15.2 og fre. 5.4 kl 18.30 begge dager. Møt sambygdinger i et
trivelig miljø. Salg av øl, vin og mineralvann + pølser første kveld,
andre kveld forsøker vi å få til middag. Hjertelig velkommen!
.

Skolekorpset har flaskeinnsamling tirs. 19.2
Gla` dag 9.mai 2013: Garden kommer til Skotselv!
Skotselv skolekorps har 10 års jubileum i år. Gratulerer!

Vis hensyn i trafikken!

Lør. 20.4. «Filippinsk dag» Adventkirken ønsker deg
hjertelig velkommen til hele eller deler av programmet!!
09.00 Sang- og misjonsprogram
10.00 Bibelstudium, ulike grupper på norsk og engelsk og for barn.
11.15 Gudstjeneste med interessante erfaringer og mye sang.
13.00 Servering av filippinsk mat i Adventkirken, Verksveien 90.

16.00 Filippinsk konsert i Bakke kirke

Jeg anmoder alle bilister i Skotselv om å holde fartsgrensen på 40 km/t.
Arbeidet med bygdegata er ikke ferdig, og det er blitt smalere nedover mot
butikken. Når fartsdumpene mangler, er det lett å trå på gassen. Husk at det
er mange små og store som går langs vegen, og vi har ingen å miste! Håper
det blir bedre forhold neste høst/vinter. Jeg oppfordrer alle til å gå mer, det er
jo i beste Hogganvik ånd skulle jeg mene. Jan Terje Neverdal (fotgjenger).
Grendeutvalget ba i høst kommunen om å gjennomføre fartsmålinger (Bakke
kirke - Hære bru). Den viste tydelig at fartsgrensa ikke overholdes.

Dugnadsbygda 3330, Skotselv!
Vi i Bakke IF har den siste tiden fått til et kjempeanlegg for fysisk
fostring ved skolen! Mye er gjort på dugnad, og vi veldig er stolte
og takknemlige for det! For å gi et godt tilbud til barn og unge i
Bakke IF, er vi avhengige av å få med flere i den daglige driften.
Enten det er styreverv, instruktøroppgaver eller pengestøtte. Selv
om mange har travle hverdager, oppfordrer vi foreldre, ungdom og besteforeldre til å stille opp! Kontakt: Anne Magnus, 916 53 875
anmagnus@live.no eller Arnt Hellik Letmolie, ahl@eke.no 922 16 395

Spiten Lavvo trenger utstyr.
Mange velger bort aktiviteter fordi de mangler utstyr. Vi ønsker å samle inn
ski, snowboard, slalåmutstyr, skøyter, hjelmer, sykler, fotballsko,
akeutstyr, redningsvester etc. som ikke er i bruk. Har du utstyr liggende etter
barna dine eller deg selv? Utstyret kan hentes etter avtale, eller leveres i
Kjemperudveien 4a. Alle som leverer utstyr er med på trekningen av et
gavekort på 1000,- fra Buskerud Storsenter.
Etter hvert ønsker vi å ha byttekvelder med utstyr for bygdas barn og
ungdom. Ta kontakt med Terje Bergan 932 28 111
Spiten Lavo leier nå lokalene på Hærebrusand.

100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.
Bakke bygdekvinnelag har kvinneliv som årets tema.
Velkommen til interessante turer, møter og foredrag!
Tirs.19.2.kl. 19.00 Forebyggende helsetilbud anno 2013
Besøk på Familiesenteret i Øvre Eiker, Stasjonsgt. 72- 74
i Hokksund, inngang rett ovenfor Vinmonopolet.
Tirs.12.3 kl. 19.00 Foredrag av fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl.
Kvinner i Norge har hatt stemmerett i 100 år. Er det noe å feire?
Fellesmøte med Sanitetsforeningen på Solhaug. Bevertning.
Ons. 17.4. kl. 19.00 Hvordan levde bestemor i 1913?
Hva tenkte de? Hva ønsket de seg?
Velkommen til medlemsmøte i bygdekvinnelaget på Düvelgården.
Ons. 22.5. kl. 19.00 Besøk på Overn Gård, Vestre Spone
Modums best bevarte hus i sveitserstil m/ galleri, utstilling og matservering.

