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Spikkestaddagen 
 Lørdag 2.juni 2018 

I år flyttes hele arrangementet ned til  C.A. Johansen`s plass. 
(Torget/Togstasjonen) 

og arrangeres i samarbeid med åpningskomiteen  

for Kirke og Kultursenter 

i tiden Kl.12.00-16.00 + 

Se program på side 2 og 3. 
10.juni i fjor var været på Spikkestadfolkets side og det tok de vel vare på. Rundt 
Aktivitetshuset Gamleskolen var det et yrende liv. De feiret Spikkestad-Dagen. Foreninger og 
lag fra hele kommunen og bedrifter innen ulike bransjer viste seg fram for det tallrike 
publikummet. Vi håper vi får se dere igjen i år og vi håper naturligvis at dere som ikke var med 
i fjor kommer i år. 
 

Hesteridning, ballongklovn, ansiktstmalere, hoppeslott, rodeomaskin 

Alle aktiviteter på dagtid er gratis. 

Fri entre : Pop Quis med Finn Bjelke. 
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Program Spikkestaddagen 2.juni 2018 
C.A. Johansen`s plass. (Torget/Togstasjonen) 

i tiden Kl.12.00-16.00 

Velkommen 
Kl 12.00-12.30 Innmarsj og konsert med Røyken Brass. 
Kl 13.00-13.30 D.R.K Kampsport Klubb holder oppvisning 
Kl 14.15-14.45 Spuvi holder vektløfter oppvisning. 
 
Kveldsarrangement 
Kl 18.30  
 Programleder, humorist og popquiz-guru Finn Bjelke 

Bli med på en uformell quiz som tar for seg musikk fra 1960 frem til i 
dag. Man kan stille opp alene, eller som lag med inntil 6 personer. 
Premier til topp tre, og til mest kreative lagnavn!  
Dørene åpnes kl 18.30, og det blir salg av øl, vin, pølser og snacks. 
GRATIS INNGANG! 
NB !! 18 års alder. 
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Åpningsfestival på Teglen 
SPIKKESTAD KIRKE- OG KULTURSENTER 

 
LØRDAG 26. MAI 

 15:00  
Åpningsfest på Teglen Med unge konferansierer, 
flotte musikere, ordfører Eva Norén Eriksen m.fl. 

 
SØNDAG 27. MAI 

11:00  
Festgudstjeneste med vigsling av 
kirken ved biskop Per Arne Dahl. 

 
 19:30  
Oslo Gospel Choir – stor konsert med et 
gospelkor i særklasse! 

 
 
 
 
TIRSDAG 29.MAI 

 13:00-15:30  
Innlyttingsfest for leksehjelpen 

 

Den store korps-konserten 
–6korpsfrahalvøyalagermusikkfest! 

 
 
ONSDAG 30. MAI  

 11:00  
Dialogmøte:Ethusdermangelivssyn 
møtes.IsamarbeidmedFilosofiskkafé. 

 
 18:00  
Konsertmedbarnogunge–Røyken 
Kulturskolebyrpåstortprogram 

TORSDAG31. MAI 

 11:00–13:00  
Trilletreff på Teglen. 

 
 18:00  
«Koriaden»–Sjukoravbarn,ungeog 
voksnemøtestilstorkor-fest. 

 
FREDAG 1 . JUNI 

 10.30  
«Peter og ulven» (Prokofiev). Skole- 
forestillinger med Bjørn Vidar Ulvedalen 
(orgel) og Nils Arne Helgerød (forteller). 

 
 19:00  
AKTIVFREDAG–Åpenthusforungdom 

- div. aktiviteter. 
 
LØRDAG 2 . JUNI 
Spikkestad-dagen og Barne- 
festivalen–Boderogaktiviteterpå 
torget og utescenen v/foreninger 
oglag,iregiavSpikkestadVel. 

 12:00  
Barnefestivalen åpner. Hobby-verkste- 
derm.m.forbarninnepåkultursenteret. 

 13.30  
Kjempeshow2018:«Glede!»–Musikal- 
forestillingmedbarnogunge. 

 15:00  
ØisteinsBlyant!–Tegneshowkjentfra 
NRKSuperogmyemer. 

 18.30  
Quiz-kveld på kulturscenen v/Spikke- stad 
Vel 

SØNDAG 3 . JUNI 
Barnefestivalen fortsetter. 

 
 10:00  
Korverksted 3.–8.trinn. 

 
 12:00  
Festival-gudstjeneste med barn og unge for alle! 

 
 19:00  
Festivalens klassiske finale 
– Røyken-pianist Thormod Rønning 
Kvamisamspillmedetstjernelagav 
musikervenner 

 
 
 
 
MANDAG 4. JUNI  

 16:45  
«Oi se! Jula varer helt til påske». Gratis teaterforestilling 
som passer for alderen 3–6 år. Pølsebod fra kl.16. 

 
Påmelding 
barnogunge@royken.kirken.no 

Åpen kafé i bygget gjennom hele festivaluka. 
Utstilling av bilder fra historien på Spikkestad – v/Spikkestad Vel i samarbeid med Historielaget. 
Justeringeriprogrammetkanforekomme–følgmedpånett,FBogiRHA Spikkestad kirke- ogkultursenter 

  

18:00 
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Lederenharordet 
Spikkestad Vel er i full gang med å 
planlegge Spikkestad Dagen  

Som i år arrangeres på Lørdag 2. 
Juni kl 12.00-16.00./18.30-22.00 

Merk dere at i år flyttes hele 
arrangementet ned på vårt nye torg 
ved stasjonen og nye Kirke og 
Kultursenter. 

Se forøvrig program i denne 
utgaven. 

Spikkestad Vel har gleden av [ opplyse om at vi  ogs[ i år 
prøver oss men et annerledes kveldsarrangement , nemlig 
pop Quis med selveste Quis kongen Finn Bjelke 

Se for øvrig program for arrangement både på dag og kveld i 
denne utgaven av Spikkestad-Posten. 

Vi har også tatt med program for åpningsuken i det nye 
Kirke og Kultursenter som settes i gang 26. mai og avsluttes 
3. juni. 

Spikkestad Vel har hatt årsmøte, med valg etc.Og vi har fått 
et nytt styremedlem; Bjørn Thomsgård. 

Vi takker Finn Mathisen for flott innsats i de periodene han 
har sittet som styremedlem/vara etc. 

Ferdigstillelsen av Kirke og Kultursenter er i gang og de er 
allerede flyttet inn i bygget. 

Spikkestad Torg ser også ut til og ferdig stilles og ser ut til å 
bli en fin arena. 

I denne utgaven av Spikkestad-Posten ligger bankgiro for 
velavgiften, vi er pr i dag ca 640 registrerte medlemmer. Så 
vi har de siste årene hatt en bra økning av medlemmer, noe 
vi er veldig glade for.  

Det betyr at Spikkestad`s befolkning setter pris på hva vi 
gjør i nærområdet.Men jeg vil nok en gang oppfordre alle 
som ikke er medlem av Spikkestad Vel til å melde seg 
inn,kontingenten er kun kr 100.- og kan innbetales på konto 
nr 5082 05 84616. 

Jo flere medlemmer som tegner seg jo mer kan Spikkestad 
vel gjøre for nærområdet. 

Vennlig hilsen  

Leder av Spikkestad Vel 

Svein Ivar Hansen 

SpikkestadSangen. 
Spikkestad Vel har diskutert behovet for en SpikkestadSang 
og utlyser en konkurranse i den anledning. 

Tekst og melodi bes sendt oss innen mars 2019 og vil bli 
presentert på SpikkestadDagen i 2019. 

Forutsetningen er at tekst og melodi blir godkjent av en jury 
bestående av styret i Spikkestad Vel, Ordføreren i Røyken 
og Røyken Kulturforum. 

Det vil bli utlyst en premie som vi kommer tilbake til i en 
senere utgave av SpikkestadPosten. 

Noen stikkord som KAN brukes i teksten: 

1872 åpning av jernbanen mellom Oslo (Kristiania) og 
Drammen. Spikkestad stasjon åpnet 1911, starten på 
teglverk 1897 - nedleggelse 1960, 1906 innvielse av 
Vestbygda skole med murstein fra stedet, hovedvei ferdig 
1902, 1957 ELOPAK, 1973 jerbanefobindelsen fra 
Spikkestad til Drammen nedlagt. 

Forslag kan sendes til velet fortløpende. 

Ryttere 
Velet får fra tid til annen klager på at noen av 
hestejentene rir innimellom boligblokker, nære 
lekeplasser og barnehager.  Dette kan være både 
irriterende og for noen skremmende. 

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 SpikkestadVel koster kr 100,-per år og 
gjelderfor hele husstanden.  

Kontonummer 50820584616 
Adresse: Postboks12,3431 Spikkestad 

Velkommensom medlem http://spikkestadvel.no 
facebook.com/spikkestadvel 

 
Åpne styremøter, som regel første tirsdag i måneden, i 

Aktivitetshuset Gamleskolen  
kl. 19.00 

VELKOMMEN! 
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