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Kulturkirken. 

Arbeide med Kulturkirken kom godt i gang 

etter sommerferien etter lengre tids stans 

grunnet skifte av entreprenør, da tidligere 

entreprenør trakk seg for andre oppdrag.  

«Broen» skal binde bygget sammen mellom 

kirken, sermonirom og et livsyns åpent rom. 

Totalt blir det ca. 600 sitteplasser i et 

fellesrom, altså en storstue for kulturelle 

innslag eller andre større sammenkomster. 

 

Av kommunale aktiviteter skal 

Kulturkirkebygget romme Frivilligsentralen, 

Kulturskolen og utleie til lag og foreninger.  

Kirken skal etter planen ferdigstilles i 

november 2017 og vigslet til første søndag i 

advent 2017 – altså om ca. et år.  I bygget 

blir det kjøkken med cateringsfunksjon, 

øvingslokale for band og andre kulturelle 

aktiviteter. 
 

Torget. 

Det har vært en betydelig aktivitet på Torget 

etter sommerferien med bl.a. et bygg for 

sykler. 

Røyken Kommune har vedtatt å bli en 

sykkelkommune. 

Kommunen melder i en e-post til Spikkestad 

Vel 26. oktober at Torget forventes åpnet for 

publikum i månedsskiftet 

november/desember dersom været tillater 

det, og at det jobbes med å få avklart 

permanent innfartsparkering og justering av 

Teglverksveien. 

GA 
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Lederen har ordet 

Vi er kommet langt ut i 

2016. Vinteren står for 

døren . 

Spikkestad vel kan se 

tilbake med noen flott 

arrangement, Spikkestad 

dagen ble nok en gang et 

flott arrangement med 

aktiviteter for både små 

og store. I tillegg hadde vi nok en gang et 

kveldsarrangement som ble gjennomført med 

stil, i samarbeid med Røyken Kulturforum. 

Spikkestad vel vil takke alle som bidro til at 

Spikkestad dagen og kveldskonserten ble et vel 

gjennomført arrangement. Ingen nevnt, ingen 

glemt. Vi er allerede i gang og legger planer for 

2017. Vi har et bra samarbeid med Røyken 

Kulturforum og dannet Spikkestad Forum med 

formål å arrangere aktiviteter og kulturelle 

innslag på Spikkestad. 

Det begynner å skje ting nede på 

stasjonsområdet torget er straks ferdig, 

kirke/kulturhus er satt i gang , og det begynner 

smått om sen og reise seg. 

Julegrantenningen er neste arrangement og blir 

besøkt av store og små.  

Jeg vil få ønske alle en fin vinter og en flott 

førjulstid. Jeg ønsker nok en gang å oppfordre 

alle som ikke er medlem i Spikkestad vel om å 

melde dere inn. På den måten kan vi bidra i 

nærmiljøet og stå sterkere sammen i alle mulige 

slags saker. Enten det være seg kulturelt eller 

kommunalt. 

Vennlig hilsen  

Svein Ivar Hansen 

Leder av Spikkestad Vel 

Spikkestad Dagen  

Lørdag 4. juni 

Spikkestad Dagen ble nok en gang et vellykket 

arrangement. 

Dagen startet med selve Spikkestad Dagen med 

boder for lag og foreninger. 

Samt underholdning og aktiviteter for store og 

små. 

Vi får masse gode tilbakemeldinger på 

arrangementet, noe som gjør at dette er artig og 

holde på med. 

Vi takker alle lag og foreninger for deres 

deltakelse i SpikkestadDagen. 

Årets kveldsarrangement!  

Kari Bremnes og hennes fabelaktige band 

toppet plakaten med konsert kl. 21, etter at den 

svært spennende og dyktige musikeren Nora 

Konstanse satte publikum i den rette stemningen 

 godt hjulpet av varm mat og kald drikke 

servert av Spikkestad Storkiosk og 

Hovedsporet. Dørene åpnet kl. 19. 

Kvelden var ikke over når Kari Bremnes gikk 

av scenen. Vi var så heldige å få besøk av Die 

With Your Boots On, tre suverene DJ's som 

spillte opp til dans i sjangeren country, 

bluegrass, southern rock og den slags gode 

greier. De holdt det gående til midnatt  og det 

ble garantert en fest for rockeføtter, danseføtter 

og nynnemuskler.  

Takk til alle som møtte opp og støttet 

Spikkestad Dagen både på vårt arrangement på 

dagen og vårt kveldsarrangement. 

Vi er i full gang med planleggingen av neste års 

arrangement. 

SVIV 
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Ungdommens Mekkekveld hos Røyken MC-Ravn. 

Hver andre onsdag er det mekkekveld hos Røyken MC-ravn på Spikkestad. Her har ungdommene 

tilbud om litt mekking, vasking og hyggelig samvær.  

Røyken MC-ravn har fått låne lokaler i kjelleren 

på den gamle Elopak-fabrikken. Her har de 

innredet et klubb/verkstedlokale, hvor 

ungdommen har et tilbud. Mopeden til en av 

ungdommene har blitt avskiltet, og MC-ravnene 

hjelper gjerne til med å få sykkelen i original 

tilstand, slik at sykkelen kan vises og få skilt på 

igjen.  

 

Onsdag 28. september hadde de fått besøk av 

Road-Racing kjører Øyvind Tørnblad. Han viste 

frem sin Kawasaki ZX-10, og svarte villig vekk 

på alt man lurte på. Det er spennende med 

mange hestekrefter for ungdommen. Man kan se 

at de får en sånt glassaktig slør på øynene, og de 

drømmer seg helt bort. De har jo ofte ikke mer 

enn 2,5 hk på sine doninger, så her kan noen å en 

hver drømme litt. 

 

Det er ikke bare ungdommens sykler som 

trenger tilsyn. En av de voksne har fått tak i ny 

sykkel, og må gjøre noen småjusteringer for å få 

den slik hun ønsker. Denne gangen ble det skifte 

av støtdempere bak, noe som gikk veldig greit.. 

Siden vi er en ganske stor gjeng, så blir det 

mange som klør litt i fingrene for å få ta del i 

mekkingen.  

Neste gang det er mekkekveld er onsdag 22. 

november. MC-Ravnene håper da at det kommer enda flere ungdommer, som trenger litt hjelp med 

sine kjøretøy. Det er ikke bare for gutta, men også for jentene. De kjører jo også på to hjul. Det er 

altfor mange mopeder og lett-mc er som ikke får tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold. Hos Røyken 

MC-Ravn får man begge deler, sammen med hjelp fra folk som har skrudd litt før. 

Leder for MC-Ravnene, Hans-Peter Lannerstedt, sier at det er mange ungdommer som tar lett-MC 

lappen i år, og de er velkommen de også. Ingen er utlært på to hjul, jeg har kjørt på to hjul siden 

1976, men det er ofte man kommer i situasjoner man lærer av. Jeg lytter ofte til hva andre «bikere» 

forteller om trafikk tips og om bekledning, da det skjer en stadig utvikling. Det gjelder ikke minst 

kjøreteknikker, og kjørestiler. Og nå ønsker vi å gi vår kunnskap videre til ungdommen i vårt 

nærmiljø, men de må komme til oss, i våre lokaler, så skal vi dele den kunnskapen vi har tilegnet 

oss. Avslutter Lannerstedt. 

SVIV 
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Tursti fra Brøholt til 

Bjønndalsåsen, Ovnerud 

 
En stor takk til to driftige karer fra Brøholt Vel, 
Geir Rolfsnes og Bjørn H. Oksholen, som har 
vært primus motorer for rydding og merking av sti 
fra Brøholt til Bjønndalsåsen på Ovnerud. 
Mesteparten av ruta går på gamle stier og far. 
 

 

Bjønndalsstien er nå ferdig merket med blått fra 
Carpe Diem barnehage på Brøholt til 
Bjønndalsåsen. Bildet over viser ruta med start fra 
Bjønndalsåsen, en liten snartur ned til 
Bjønndalsveien (Sprengstofflageret) og tilbake til 
Brøholt. 

 

 Husk at det er en flott utsikt med rastebord på 
toppen, hvis dere følger veien videre til høyre der 
stien slutter på Bjønndalsåsen.  
Fra Bjønndalsåsen på Ovnerud kan man gå 
videre til Hyggen hvis man har god tid.                 
Eller kanskje man vil forlenge turen om Høgåsen 
til Spikkestad innom flere fine utsiktpunkter? 

 God tur ! 
EE 

Følge opp historien 

Det heter jo så fint at dagen i dag er historie i 

morgen. 

Spikkestad Vel vil gjerne følge opp dette og 

forsøker bl.a. å dokumentere historien med både 

gamle bilder og med de fra nyere tid. 

Som dere vet ga vellet ut ent jubileumsskrift 

sammen med Røyken Historielag til 50-års 

jublileet i 1974. (se historielaget.no der dere 

finner skriftet digitalisert).  

Til 100-års jubileet i 2024 ønsker vi å lage noe 

tilsvarende. Har dere Spikkestadbilder fra de 

seneste 50 årene vil vi gjerne få lov til å kopiere 

noen av dem. Ta kontakt  med Kjell på 930 24 

896 eller med Svein Ivar på 474 63 024 eller på 

post@spikkestadvel.no. 

Er det andre ting dere gjerne vil si noe om; for 

eksempel om veistandard, trafikksikkerhet, 

utearealer osv. 

KJ 

Blomstergutta 

 
Takk til Tesfalem, Abel og Mengis som 

har pyntet opp i sentrum sommer. 
 

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/

