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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 

  

 

Spikkestad Vel 
Innkalling til årsmøte 

I Aktivitetshuset Gamleskolen 
Tirsdag 20. mars 2018 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 På valg for 1 år  
b) Nestleder På valg for 2 år 
c) Sekretær Ikke på valg, 1 år igjen 
d) Kasserer Ikke på valg, 1 år igjen 
e) Styremedlem På valg for 2 år 
f) Styremedlem Ikke på valg, 1 år igjen 
g) Styremedlem Ikke på valg, 1 år igjen 
h) Varamedlem Ikke på valg, 1 år igjen 
i) Varamedlem På valg for 2 år 

 

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 
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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 å 
planlegge dette årets 
hovedaktivitet, lørdag 
2. juni. Da arrangerer vi igjen Spikkestad 
Dagen med både dag og 
kveldsarrangement, alle planene er ikke 
spikret helt ennå så følg med på vår 
hjemmeside og facebook side for 
oppdatering så kommer vi tilbake med mer 
info . 

Vi ber dere alle holde av lørdag 2. juni både 
til Spikkestad Dagens årlige 
dagsarrangement og vårt 
kveldsarrangement.  

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. 

Forøvrig kan vi allerede nå meddele at årets 
Spikkestad Dag blir å arrangere på vårt nye 
torg. 

Kirken/kulturbygget er i slutt fasen, og det 
er berammet åpningsuke i uke 22, med 
variert program, følg med. 

Det nærmer seg også årsmøte i Spikkestad 
Vel, se egen sak i bladet. 

Vi har nå registrert ca  640 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 
 

 
 

Stafett For Livet er den norske utgaven av Relay 
for life. Dette er ikke et normalt løp hvor den 
raskeste vinner, men et 24 timers 
støttearrangement som symboliserer den kampen 
en kreftpasient opplever i sitt sykdomsforløp. Den 
mobiliserer altså både løpere, tilskuere og hele 
lokalmiljøet til å sette fokus på kreftsaken. Dette 
skjer gjennom å arrangere en lagstafett hvor man 
veksler mellom å gå eller løpe 1 time av gangen – i 
24 timer. Lagene er av ulik størrelse og består som 
regel av familie, venner, skoler og bedrifter som 
melder seg på og gjennomfører en stafett på et 
avgrenset område, som en sportsarena, en park e.l.  

 Hvordan melder jeg på et lag?  
Du kan melde på lag og deltakere på 
stafettforlivet.no eller ta direkte kontakt   
med stafettleder. Som deltaker på et lag støtter du 
kreftsaken. Dette er en anledning til å samle familie, 
venner, kolleger og andre til en meningsfull   
opplevelse. Lagene har ofte en person de vil støtte 
eller minnes, men du kan også danne lag selv om du 
ikke kjenner noen som er rammet av kreft. Hver   
deltaker bestemmer selv om de vil løpe, gå, kjøre 
rullestol eller gå med rullator.  
Hvordan blir jeg frivillig?  
Du kan melde deg som frivillig på stafettforlivet.no.  
Som frivillig vil du være med å planlegge og 
gjennomføre Stafett for livet, både før og under 
selve arrangementet.  
Vi har behov for mange mennesker med ulik 
bakgrunn og kompetanse.  
Sponsor eller støttespiller?  
Vi trenger lokale støttespillere og sponsorer for 
Stafett for livet i Røyken i Nye Asker.  
Det er mange måter å støtte på. Ta kontakt så kan vi 
snakke om mulighetene!  
 
Kontaktperson:  
Jens Stedje  
E-post: Stafettleder.nyeasker@kreftforeningen.no  
Tlf: 488 86 951  
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Spikkestad Dagen  
Lørdag 2 juni 2018 
Som seg hør og bør skal Spikkestad Vel også 
i år arrangere SpikkestadDagen. 
Nytt av i år er at vi flytter hele arrangementet 
ned til vårt nye flott torg. 
Der skal det i uken før, også holdes åpningsuke 
for den nye kirke og kulturhus. 
Spikkestad Vel har ikke programmet helt klart 
ennå, men vi jobber med flere saker. Men det 
blir som tradisjonen tro, god underholdning, 
ponniridning, hoppeslott, anskitsmaling, 
ballongklovner etc , etc. 
Vi kommer tilbake med mer informasjon 
underveis , på vår hjemmeside samt facebook. 
Invitasjon til lag og foreninger sendes ut om 
ikke så lenge , men er det noen som ønsker og 
komme med innspill , deltagelse av ymse slag så 
er dere hjertelig velkomne til å sende meg noen 
ord . 

Hilsen leder i Spikkestad Vel 

Svein Ivar Hansen 

Mail: svivhans@online.no 

 
 

 
 

 

Våren nærmer seg. 

 
Skjærene viser at våren nærmer seg . De er i full 
gang med redebyggingen.  
 

Parkeringsavgift 

 
 
Fra 1.mars blir det parkeringsavgift på 
Spikkestad  stasjon.. 79 av de 105 par 
ftsparkering. Pendlerparkeringen vil koste kr 
10keringsplassene reserveres for NSBs reisende. 
Mellom kl. 05-17 på hverdager blir det avgi0,- 
for en 30-dagers periode og kr 35,- per uke. På 
kveldstid og i helgene kan plassene benyttes av  
alle, gratis. 
26 parkeringsplasser ved stasjonen blir avsatt til 
dagparkering, et tilbud til reisende med 
enkeltbillett som trenger parkering mer 
sporadisk. 
Dagparkering vil koste 40 kroner dagen med 
parkeringsbillett i betalingsautomat. 
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Årsmelding 2017-2018 for Spikkestad 
Vel 
Styret: 
Leder:  Svein Ivar Hansen 
Nestleder:  Nina Marheim Sørsdal  
Sekretær:  Kjell Jørgensen 
Kasserer:  Kari Bjerkmann 
Styremedlem: Elin Erlandsen  
Styremedlem:  Jan Wiggo Pedersen 
Styremedlem.  Gunnar Andersen 
Varamedlem:  Trond Ølstad 
Varamedlem:  Finn Mathisen 
Revisorer:  Knut Blikra og Bjarne Kjos 
Valgkomite:  Maaikel Reiber, Eva Stenseth og 
Randi Steiro  
Det har vært avholt 9 styremøter i perioden.  Det har 
også vært møter før julegranstenningen og monterings- 
og demonteringsmøter i forbindelse med 
Spikkestaddagen. 
Medlemstallet per 31.12.2016 var 638 
Flagging 17.mai. Som vanlig var flaggene oppe langs hele 
marsjruten 17.mai.  
Spikkestaddagen 10.juni ble meget vellykket. Vi var igjen 
heldige med været. På kvelden ble det gjennomført et 
vellyket arrangement med Death By Unga Bunga, et av 
Norges  aller mest underholdende livband. Her 
samarbeider Spikkestad Vel og Røyken Forum under 
navnet Spikkestad Forum. 
Julegranstenningen 3.desember var veldig godt besøkt. 
Røyken Brass spilte til gangen rundt juletreet som vanlig. 
Vi takker dem hjertelig. Nissene delte ut pakker til barna 
og resten ble senere gitt til barnehager og barneskolens 
juletrefest.  
Vi takker Øystein Hoel for sponsing av juletreet og for 
transporten av det. 
Økonomi:  Siden forrige årsmøtet har Dansesonen fått kr 
10.000,- og Spikkestad Barneskole har fått refleksvester 
for kr 3.400,- 
Spikkestad-Posten har kommet ut med 3 nummer i 
perioden. 
Utleie/utlån. Partytelt og høytaleranlegg er fortsatt 
populære leie/låneprodukter. Vi leier ut lokaler og 
arealer til Shell Express, Steinar Sagvik, og Trafikkskolen 
Step (Fra 1.mars 2017) 
Benker: Vi har nå ca 25 benker plassert ut rundt omkring 
i området vårt. Vi takker kommunens frivillighetsfond for 
kr 30.000,- til benker i året vi har bak oss. 
Flyktninger. Som i nesten alle andre kommuner har det 
kommet mange nye beboere til Røyken og til Spikkestad. 
Vellet har god kontakt med mange av disse og i sommer 
var det igjen noen av dem som dekorerte sentrum med 
vakre blomster. Kommunens Frivilligsentral finansierte 
innkjøpet og flyktningene satte ut og vedlikeholdt 
blomsterkassene. Vi hadde håpet å kunne plassere 
blomstene i ampler på stolpene i sentrum, men det ble 
nektet av "stolpeeierne. 
Diverse. Vellet disponer fortsatt kjellerlokalet i 
Helledamsveien, lagerlokalet i Spikkestad Grendehus og 
lagerlokalet bak Steinar Sagvik der teatergruppa får lagre 
utstyr. I kjellerlokalet har vi sluppet inn Røyken 
Historielag med en del av deres arkivmateriale.  
Spikkestad 20.mars 2018 
Svein Ivar Hansen, leder  

Nina Marheim Sørsdal, nestleder 
Kjell Jørgensen, sekretær  
Kari Bjerkmann, kasserer 
Elin Erlandsen, styremedlem  
Gunnar Andersen, styremedlem  
Jan Wiggo Pedersen, styremedlem  
Trond Ølstad, varamedlem  
Finn Mathisen, varamedlem 

Til utleie 

 
 

 
Ønsker du å leie noe av utstyret, kan du kontakte 

Svein Ivar på mobil 474 63 024 eller på 
e-post svivhans@online.no 

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! 

mailto:svivhans@online.no
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