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GLED DERE! 

I februar 2018 vil det nye kirke- og kulturbygget vårt 
stå ferdig, og det planlegges en storstilt åpningsuke 
der mangfoldet i Røykenkulturen skal synliggjøres. 
Et eget program vil bli delt ut på nyåret, men vi i 
Vellet har fått lov til å skrive litt om det som skal 
skje: 

Lørdag 10. februar er selve åpningsdagen med 
snorklipping og celebert besøk. Alle er velkommen 
til åpent hus med omvisning og en liten konsert 
med ”smakebiter” av hva som kommer utover i 
uken. På torget og i kaféen vil det være 
flerkulturelle matboder og innslag av sang og dans.  

Søndag 11.februar blir kirkerommet vigslet av 
biskop Per Arne Dahl. Etter gudstjenesten og 
påfølgende kirkekaffe blir det omvisning i bygget. 
På kvelden blir det konsert med Oslo Gospel Choir! 

Mandag 12.februar er det ikke noe spesielt 
program, men huset er åpent for de som har lyst til 
å ta turen innom. Ettermiddagen og kvelden er satt 
av til øvingsmuligheter for de som skal delta senere 
i uken. 

Tirsdag 13.februar er ”Den store korpsdagen”. Alle 
de seks korpsene i kommunen vår skal spille denne 
dagen, både hver for seg og sammen i et storslått 
avslutningsnummer. 

Onsdag 14.februar er det elevene ved kulturskolen 
og UKM som skal få vise seg frem  i fht 
instrumenter, sang, visuell kunst og teater.  

Torsdag 15.februar . ”Koriade” . Alle kor i Røyken 
har blitt invitert til å synge det beste fra sitt 
repertoir.  

Fredag 16.februar er satt av til barn og unge. På 
formiddagen inviteres elever fra Spikkestad og 
Hyggen barneskoler til forestillinger med 
”Musikkdetektiven”.  
På kvelden er huset åpent for ungdom, og det er 
aktivitetsledere fra ungdomsskolen som er med på 
å tilrettelegge innholdet.  

Lørdag 17.februar  blir det barnefestival med 
konsert, maskeverksted, fiskedam, legokrok og 
mye, mye mer moro for de yngste. 

Søndag 18.februar. På formiddagen blir det ”Sprell 
levende” familiegudstjeneste og kirkekaffe. 
På kvelden avsluttes åpningsuken med en 
”Festaften” der Thormod Rønning Kvam, Røykens 
egen eminente pianist, tar med seg gode 
musikervenner og holder en fantastisk konsert. 

Spikkestad Vel skal hele uken ha en utstilling av 
bilder som viser Spikkestad før og nå.  
Vi hadde satt pris på om du tok kontakt med oss 
dersom du har bilder du tror andre har interesse av 
å se. 

Nina 

  

mailto:kjel@online.no
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Lederen har ordet 
Vi er kommet langt ut i 2017 
og vinteren står for døren . 

Spikkestad vel kan se tilbake 
med noen flotte 
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. Dessverre sviktet publikum oss på 
kveldsarrangementet denne gangen, men vi bretter 
opp ermene og regner med å satse på 
kveldsarrangement også i 2018. 

Det begynner å skje ting nede på stasjonsområdet, 
kirke/kulturhus er godt i gang, og det begynner 
smått om sen å reise seg. 

Dere har sikker også registrert de flotte  blomstene 
vi også i år har satt ut, dette blir også gjort til neste 
sommer. Amplene i stolpene blir byttet ut da disse 
var noe tandre. 

Julegrantenningen er neste arrangement og blir 
godt 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 
 

 
Spikkestadveien i dag 
Får vi 40 Km/t her? 

Utviklingen på Spikkestad 
Det ser ut til at de store utbyggingene på Spikkestad 
har stagnert noe ! 

Kan årsake være at nye opplysninger om at 
kloakksystemet/renseanlegg ikke er nok utbygd ? 

Spikkestad Vel har ikke lykkes og komme i kontakt 
med alle utbyggere, men ser at de har planer klare 
men ikke noe antydninger om oppstarts perioder. 

Haukeligskogen Oddevald er et av de siste 
prosjekter som har vært omtalt og under 
planlegging , planene inneholder ca 300 boenheter 
av ulike typer leiligheter/lavblokker. 

Her planlegges også barnehage. 

 
"Oddevaldfeltet" sett fra jernbanen mot hovedveien 

Folket på Spikkestad etterspør også fremdriften på 
nærsenter/kjøpesenter. 

Spikkestad Vel har ikke noen nærmere opplysninger 
om dette prosjektet. 

Forøvrig ligger det inne planer om stor utbygging på 
Spikkestad som har vært nevnt tidligere, antallet 
som har vært presentert er 6-800 boenheter. 

SIH 

 
Spikkestad sentrum i 1936 
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Gjesteboka v/rastebordet, 
Høgåsen syd, Ovnerudfjellet. 
Som noen har oppdaget, er gjestebok nr. 3 lagt i 
postkassa ved rastebordet Utsikt nr. 2 mot Drammen. 
Siden første gjestebok ble innviet 26. juni 2011 har 
nesten 1800 av gjestene skrevet seg inn i gjestebøkene 
ved rastebordet. 
Det er voksne i alle aldre, barn, ungdommer, med eller 
uten hund, joggere, naturelskere, sankere av bær og 
sopp og turgrupper. 
Noen har vært der opptil flere ganger i uka, noen har 
vært på besøk en gang. Noen er hjemmehørende i Texas, 
California, Tyskland, Østerrike, Skottland, Nederland, 
Danmark og Sverige.  
Her er noen utdrag fra gjestebok nr. 1: 
28/6 – 2012. 5 spreke damer og 3 eldre karer. Fin utsikt, 
og god mat, servert på fine fat. Takk for oss! 
(denne dagen var skjenkebevilgningen bevilget av oss)  
22/7 – 2012. For en fantastisk fin og stille morgen! 
La oss håpe at dette kan være et symbol for de senere 
dager og år, på årsdagen etter Utøya- tragedien i 2011. 
Denne plassen var i alle fall fredelig og med en fantastisk 
utsikt over fjorden. 
30/7 -2012. Sitter her og spiser sjokolade og brødskiver 
med prim og peanøttsmør. Vi drikker Glitre med en 
dråpe sitron, og vann da. Broren min har blå lepper og 
tunge. Samme har jeg og mamma. Og hunden min som 
elsker blåbær nesten like godt som meg. Neste gang vi er 
her, er det vel sikkert blåbærsyltetøy vi har på 
brødskivene, he, he  
27.04-2014. FIN TUR, FIN BENK!!  
Heelt vindstille, sola varmer! Klokka er ca åtte på 
kvelden. Fortryllende vakkert! Fuglene synger,veps, 
humlebrumming og en sommerfugl. Bjørkebladene 
farger landskapet. Bare et lite bål med noe godt som 
mangler 
11/5-2014. I dag har det vært litt sol og litt regn, men en 
veldig fin tur opp hit. Vi tok med hjemmelagde 
rundstykker og litt å drikke. Det er første gang vi er her, 
og vi er heldige  som har så snille naboer som guider oss 
opp hit.  Dette er noe vi aldri vil glemme! 
 

 
Utsikt 2 

Utdrag fra bok nr. 2: 
28/9 – 2014. Kaldt, men deilig høstvær.  Stort sett 
overskyet, med små glimt av sol nå og da. After Eight, 
Freia melkesjokolade, kakao, vann og druer, latter, 
skravling, sang og lesing under et varmt ullpledd. Dette 
er det man kan ønske seg, og sammen med gode venner 
er livet herlig 

29/9 – 2014. Nydelig ettermiddagstur i deilig varmt og 
solfylt vær.  En kort tur innom «benken» for å nyte utsikt, 
puste ut og hvile litt, før turen går ned igjen til middag. 
Håper vi får mange flere slike dager i oktober også! 
6/11 – 2014. Fantastisk vær med sol og skyfri himmel. 
Like før frosten kommer for alvor nå med kun 1°C kl. 15 
og rim fra morgen og til langt på dag. Fremdeles nydelig 
her oppe, tørr og fin benk, og kun litt sølete enkelte 
steder på stien. Aida(hunden) og jeg koser oss på tur. Nå 
er det bare en pust i bakken, så bærer hjem igjen for 
middags-tilberedning.  Rekker vi flere turer opp hit før 
snøen kommer tro? 
17/3 og 19/3 – 2015. Stille, lett dis, sollys gjennom skyer, 
«hanegal» fra gården - Tåkedis driver sakte gjennom 
skogen.  Fjorden er borte i tåkehavet, bare åskammene 
stikker opp. Fuglene har startet sitt våreventyr. 
5/9 – 2015. Noen begynner kanskje å bli lei oss i denne 
boka, men vi liker å gå tur hit. I dag gikk vi en ny sti hit, 
men stien ble borte og det ble vanskelig terreng – 
spennende!!! Det er skikkelig møkkavær. Men det er 
bare fint! « Det finns ikke dårlig vær , bare dårlige klær.» 
14/11 – 2015. Joggetur alene. Veldig kaldt, men utsikten 
er mer enn verdt det. Nydelig turkis himmel med intense 
oransje skyer. Dette er over Drammen. Men til venstre 
over Hyggen, er himmelen blekrosa og fjorden likeså. 
Små lys strødd utover Drammen, som stjerner på en sen 
ettermiddagshimmel. Ubeskrivelig vakkert. Helt alene i 
skogen 
6/12-2015 En tidlig morgentur på vakre Høgåsen, før 
helgens før-juls-stress setter inn, en lav morgensol bader 
åsen i varmt gull fra Hyggen-siden. Drammen by holder 
på å våkne i sollyset. Snøfritt, 0°C. Lite julestemning 
ennå. En hane galer på nedsiden – og barnelatter høres 
fra gårdstunet: «Vi skal bake lussekatter i dag!!»  

God førjuls-helg! 
 

Utsikt vinteren 2016 
 

14/5-2016 Ja, da er Kikki og Jan her igjen. Nå er det 
pinse. Det er skyet og sol. I dag så vi en elg på vei hit. Den 
sto helt stille et godt stykke fra stien. Det var en 
opplevelse , for den er ikke ofte å se. 
30/5-2016 Lyseblå skyer dekker himmelen over 
Drammen, men lar noen bleke stråler skinne ned og 
speile seg i fjorden. En lun bris som verken er for kald 
eller varm løfter så vidt på hårstråene mine. Jeg gjør ikke 
annet enn å sitte her på den varme benken og nyte 
øyeblikket. Uansett hvilke bekymringer du måtte ha, kan 
jeg love deg at det ikke er så farlig. Du og jeg lever her og 
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nå, så husk å nyte øyeblikket! Det samme øyeblikket 
kommer aldri igjen. Livet er kort. Hva er vitsen med å 
fylle det med bekymringer, når du kan leve her og nå, og 
være lykkelig. PS. Glemte å nevne det i mitt poetiske 
øyeblikk, men det lukter ubeskrivelig godt her. En søt 
duft av blomster og skog. Slik som det bare gjør om våren 
og i syden. DS 
14/7-2016 Nydelig kveldsutsikt med delvis skyet himmel. 
Ikke noe som en joggetur opp til skogen for å klarne 
hodet, etter en sommerdag uten å ha gjort en skitt. Det 
er deilig det, da. Skal bare sitte her i stillhet en liten 
stund. 
2/10-2016 Nina og Cora er her i praktfullt høstvær. Det 
var rim på bakken i dag morges, men deilig å kjenne 
solen varme nå, og få oppleve denne roen ute i naturen. 
Takk! Vi kommer igjen!! 
6/3-2017 En deilig hvit vårdag, en søndag i mars. Her fant 
vi vårt lunsjsted, hit vil vi komme så ofte vi kan - og flere 
med. 
 

 
 
17/5- 2017 GRATULERER MED DAGEN!! Vi sitter her på 
utsiktsplass nr. 2, men har ingen utsikt på grunn av tåke! 
Vi koser oss allikevel med flagg, prosecco i kopp og 
svensk sjokolade. JA, VI ELSKER DETTE LANDET!! HURRA!!                                                               
(9°C tåkete) 
25/5-2017 The day couldn’t be better – the sun is out, 
the wind is blowing and the view is gorgeous. 
Plus we are in the company of good friends 😊. 
Today we made same nice memories. 6 kids and 4 adults. 

(utdrag fra gjestebøkene slutt) 
Spikkestad Vel takker for alle bidrag til gjestebøkene  

Fortsatt god tur! 

Åpning av tursti i Lysløypa 
I forbindelse med arbeidet med oppgradering av 
lysløypa, fikk Spikkestad Vel tidligere i høst en 
henvendelse fra Skigruppa i ROS om støtte til 
rastebenk og bord . 
Vi behandlet dette i styret og gikk enstemmig inn 
for å bevilge støtte til dette, det vil si at vi overtok 
ansvaret så benken er nå Spikkestad Vels eiendom i 
likhet med alle de andre benker og bord Spikkestad 
Vel har satt ut rundt omkring på forskjellige steder. 
 

 
 

Alle benkene er selvfølgelig til fri benyttelse og 
benken og bordet i lysløypa er et godt tilskudd for 
ivrige turgåere. 
I dag, Torsdag 2 November, var det offisiell åpning 
av turstien etc, i regi av ROS Skigruppe. 
Det var møtt frem en del turgåere , samt 
representanter fra Kommunen ved varaordfører 
Roar Skryset som stod for den offesielle åpningen 
samt Leder av ROS Sigmund Kjos. 
Det ble delt ut heder og ære til de involverte i 
prosjektet . 
 

 
 
Alt ble gjennomført i det fine høstværet, sola skinte 
og folk koste seg runt bordet med kaffe og noe godt 
å spise. 

SIH 
 

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/

	/
	/Lederen har ordet
	Utviklingen på Spikkestad
	Gjesteboka v/rastebordet, Høgåsen syd, Ovnerudfjellet.
	Åpning av tursti i Lysløypa
	Åpne styremøter, som regel første tirsdag i måneden, i Aktivitetshuset Gamleskolen  kl. 19.00 VELKOMMEN!

