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Spikkestad Vel 
Innkalling til årsmøte 

I Aktivitetshuset Gamleskolen 
Tirsdag 7. mars 2017 Kl. 19.00 

Dagsorden i henhold til vedtektene:  
1. Valg av dirigent 
2. Dirigentens valg av møtesekretær 
3. Årsberetning 
4. Regnskap 
5. Kontingent  
6. Innkomne forslag 
7. Valg 

a. Leder – velges hvert år 
b. Nestleder – ikke på valg 
c. Sekretær – på valg for 2år 
d. Kasserer – på valg for 1 år 
e. 3-tre-styremedlemmer - 2 på valg for 2 år 
f.  2-to-varamedlemmer – 1 på valg for 2 år 
g. 2-to-revisorer – begge på valg 
h. Valgkomite på 3-tre-medlemmer – alle på valg 

 

Etter gjennomgangen av dagsorden vil leder av kommunens 
frivilligsentral, Christian Vesseltun snakke om 

 

«Frivilligsentralen – Hva er vi og for hvem?» 
 

Hilsen  
Styret`s leder 
Svein Ivar Hansen 
Mobil: 47 46 30 24 
E-post: svivhans@online.no 
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Lederen har ordet 

Vi er kommet godt ut i det 

nye året, Spikkestad Vel ser 

tilbake på nok et flott år med 

mange aktiviteter. 

Vi har allerede begynt og 

planlegg dette årets 

hovedaktivitet lørdag 10. 

juni, da arrangerer vi igjen 

Spikkestad Dagen med både 

dag og kveldsarrangement, 

dagtid for barn/voksne  og kveld for voksne. 

Spikkestad Vel  og Røyken Kulturforum har som 

mange vet dannet Spikkestad Forum som stod som 

arrangør av kvelds arrangementet. Dette ble en stor 

kveld for de ca 350-400 fremmøtte som fikk en god 

opplevelse med hovedartist Kari Bremnes, som 

oppvarmingsartist fikk vi høre Nora Konstanse, DJ-

ene «Die With Yor Boots On» avsluttet kvelden. 

Vi ber dere alle holde av lørdag 10. juni både til 

Spikkestad dagen årlige dagsarrangement og vårt 

kveldsarrangement. Mere informasjon kommer 

senere. 

Vi får hyggelige tilbakemeldinger på disse 

arrangementene, og det gleder oss. 

Som dere også kanskje har oppdaget er det nye 

torget vårt delvis ferdig, vi håper det blir et fint 

samlingspunkt og gleder oss til det står helt  ferdig. 

Kirken/kulturbygget er i gang, og det begynner å 

reise seg. 

Det nærmer seg også årsmøte i Spikkestad Vel, se 

egen sak i bladet. 

Vi har nå registrert ca  635 medlemmer i vellet, noe 

vi gleder oss stort over. Men jeg vil allikevel 

oppfordre alle som ikke er medlem av Spikkestad 

Vel å melde seg inn, kontingenten er kun kr 100.- og 

kan innbetales på konto nr 5082 05 84616. 

Vennlig hilsen  

Svein Ivar Hansen 

Leder av Spikkestad Vel 

 

 

 

Kirke-og kultursenter, Spikkestad 

Byggingen av det nye kirke- og kultursenteret er i 

full gang, og nå begynner vi å se konturene av hvor 

flott dette flerbruksbygget vil bli. 

Matereialene som er valgt er primært tegl og betong, 

da dette er holdbare materialer som tåler slitasje og 

tidens tann. Samtidig er teglen med på å synliggjøre 

noe av Spikkestads historie . 

I dette bygget får vi en møteplass der innbyggernes 

forventninger om et høytidlig og inkluderende 

kirkerom, et verdig livssynsnøytralt sermonirom og 

et kulturhus for glede, samvær og estetisk 

opplevelse. kombineres med de unges ønske om  et 

hus med plass til aktiviteter tilpasset seg. 

Siste opplysninger vi har fått tyder på at byggingen 

er i rute, og at det i disse dager går ut anbudsrunder i 

forhold til inventar. 

 
 

Det har også blitt nedsatt en kommite med 

engasjerte deltakere fra kirken, kommunen, Røyken 

kulturforum og Spikkestad Vel. Kommiteen har 

startet planleggingen av en åpningsuke, der 

kulturutøvere fra hele kommunen vår får mulighet til 

å delta. Det blir et mangfoldig program med alt fra 

kor, korps, kulturskole, multikulturell mini-

matfestival, ungdomskveld, barnas dag, konserter 

med kjente artister og utstillinger. Spikkestad Vel 

har ansvar for å lage en bildeutstilling som viser litt 

av vår lokale historie, så hvis du sitter på unike 

Spikkestad-bilder vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi har mye å glede oss til, så hold av hele uken fra 

første søndag i advent allerede nå!  

Nina 
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Topptur i solnedgang 

Den mest snøfattige vinteren på rundt 60 år har 

gitt gode muligheter til turer på barmark i 

nærområdet vårt. Stier og områder som ellers er 

lite tilgjengelig om vinteren, har vært mye 

benyttet. 

Turgåere i alle aldre har vært innom 

rastebordene som vellet har satt ut. 

Gjesteboka på Høgåsen viser at det har vært 

mange besøkende innom i vinter. 

Her er noen sitater fra boka: 

"så både ulv, bjørn, jerv og et lite spøkelse" :-) 

"ingen uheldig dag tross datoen fantastisk vær 

og snøfritt" 

"flott tur, god sikt til Blefjell. Dette gjør godt 

for kropp og sjel" 

"hei, i dag var en fin dag å være på tur. Vi har 

grillet pølser og pinnebrød på bål og drukket 

snømannssuppe (kakao med marsh mellows, 

Det var godt'a" 

"på tur med barnebarna. Nydelig solnedgang 

og kakao og lapper og sjokolade til niste"  

"Flott vær. Vi var her også i går, men da var 

plassen vår opptatt, så vi måtte komme tilbake i 

dag." 

"Godt Nytt År i solskinnet" 

"Kveldstur i mørket" 

"tørt og fint turføre. Smurte med Schanke's 

støvelsmørning, bra feste 2 grader og sol." 

"Nydelig solnedgang, jeg rakk det! Ingen 

skitur på Nyttårsaften, men stiene i skogen er 

jo så fine!" 

"Siste solstråler i 2016 går ned bak åsen" 

solen skinner, vi så en hakkespett, fuglene 

synger så vakkert dagen lang." 

"Hei, vi er på familietur (5 barn og 3 voksne) 

med fra Danmark. Vi har tatt med varm kakao 

og litt goddis. Vi tar mange fine bilder. God Jul 

og Godt Nyttår!" 

"ser på været, og tenker det gjerne kunne vært 

1.Påskedag!" 

"26.11.16. Nydelig tur i vårvær, +8,5 grader og 

sol." 

"Vi har gått tur opp hit. Kost oss med kakao, 

kaffe, kjeks og kanelsnurrer og fin utsikt! 

Med februar kom snøen. 

Elin   

 
 

 
 

 
 

Under ser dere et bilde fra den seneste 

julegranstenningen. Det var en fin og tørr 

kveld slik at ingen blei våte på beina slik som 

forrige gang. 
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Spikkestad for noen år siden 

 
Bakenfor ligger i dag blant annet Spikkestad Park 

 

 
Her ser dere mot det kommende kirke- og kulturbygget fra det som en gang ble kalt for 

"Oddevalbroen" 

 

Medlemsskapet i Spikkestad Vel koster kr 100,- per år og gjelder for hele husstanden.  

Kontonummer 5082 05 84616 

Adresse: Postboks 12, 3431 Spikkestad 

Velkommen som medlem http://spikkestadvel.no 

facebook.com/spikkestadvel 

 
Åpne styremøter som regel første tirsdag i måneden i Aktivitetshuset Gamleskolen  

kl. 19.00 

VELKOMMEN! 

http://spikkestadvel.no/

