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Julegrantenning 2018 
I tradisjons tro, arrangerer Spikkestad Vel igjen Julegrantenningen på 

Spikkestad. 

Første søndag i advent søndag 2 desember kl 16.00. 

Nytt av året er at julegrantenningen foregår på vårt nye torg på Spikkestad. 

C.A. Johansens Plass 1 , ved Teglen Kirke og kultursenter. 

Det blir gang rundt juletreet,ogRøyken brass spiller som vanlig opp med 
julesanger 

Det blir servert gløgg og pepperkake , og vi ser ikke bort fra at Nissen kommer 
innom en tur. 

Hjertelig velkomne til store og små. 

 

mailto:kjel@online.no
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Lederen har ordet 
Høsten er her, og snart 
kommer vinter til glede for 
store og små. 

Julegrantenningen, første 
søndag i advent er vårt 
neste arrangement. 

I år flyttes 
julegrantenningen ned på 
vårt nye torg ved stasjonen og Teglen Kirke og 
Kultursenter. 

Se forøvrig program i denne utgaven. 

Spikkestad dagen ble også flyttet ned på det flotte 
torget vårt og nok en gang et flott arrangement 
med aktiviteter for både små og store. 

Vi fikk bare positive tilbakemeldinger fra både 
utstillere og publikum, I tillegg hadde vi nok en gang 
et kveldsarrangement med Quiz med Finn Bjelke. 
Spikkestad vel vil takke alle som bidro til at 
Spikkestad dagen og kveldsarrangementet ble et vel 
gjennomført arrangement. Ingen nevnt, ingen 
glemt. 

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 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 

 

Røyken og Hurum Revmatikerforening 
inviterer til 

Julemarked søndag 2.desember 
kl.14.00 i Teglen

 
Tradisjonen tro vil vi også i år holde et 
lite julemarked på Spikkestad. 
Vi har tidligere holdt dette på 
«Gamleskolen». Denne gang er vi blitt 
invitert av Spikkestad Vel til å holde 
dette i forbindelse med deres 
julegrantenning. 
Vi gleder oss til å lage julestemning 
sammen med dere i Teglen. 
Det vil bli salg av: 
• Håndarbeider og julepynt 
• Hjemmebakte kaker 
• Rognebærgele og ripsgele 
• Honning og 

clementinmarmelade mm. 
• Loddsalg 
• Kafe med salg av kaffe og 

vafler 
 

Velkommen til en hyggelig 
førjulstund.  
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SpikkestadDagen 2018 
Spikkestad Vel gjennomførte nok en gang et flott 
arrangement, SpikkestadDagen. 

Vi flyttet oss denne gangen ned til vårt nye torg, og 
vi begynte og rigge oss til som vanlig fredag kveld. 

Været var også med oss denne helgen , Spikkestad 
badet i sol og bodene ble fylt av lag, foreninger og 
handel. Publikum koste seg med arrangementer ute 
og også denne gangen inne i Teglen som hadde 
åpningsuke samtidig med vårt arrangement. 

Vi hadde også et kveldsarrangement med Popquiz 
med selveste Finn Bjelke, en artig opplevelse. 

Vi ønsket selvfølgelig mer folk på dette 
arrangementet, men er allikevel fornøyd. 

Det manglet ikke på positive tilbakemeldinger både 
på vårt arrangement, men også på Teglen. 

Dette blir nok vårt ny sted å arrangere 
SpikkestadDagen.  

Vi er allerede i gang med planer for 2019, og visst 
dere der ute har noen ideer om aktivitet på 
kvellsarrangement så ta kontakt med meg på 
svivhans@online.no 

Vi takker alle lag, foreninger og handelsbedrifter 
som deltok. 

Og en stor takk til all publikum som kom. 

Ellers får dere ha en fin vinter  

Hilsen 

Leder i Spikkestad Vel 

Svein Ivar Hansen 

Flygel til TEGLEN 

 
Spikkestad Vel har bevilget kr 50.000,- til 
innkjøp av flygel til TEGLEN, stedets nyåpnede 
kirke- og kultursenter.  

Det foregår nå prøvespilling av flere flygler før 
det endelige valget. 

Meningen er å ha det nye flygelet på plass i god 
tid før jul. 

Ellers er det mye god aktivitet på Teglen og det 
arbeides med å få til gode regler for både 
korttids- og langtidsleie. 

Frivilligsentralen er nå i Teglen 

HVA ER FRIVILLIGSENTRALEN 
Du kan delta på våre aktiviteter, være frivillig 
ved sentralen eller være mottaker av våre 
tjenester. 

VIL DU BLI FRIVILLIG? 
Du inngår ingen langsiktig kontrakt. Du 
bestemmer selv hvor mye tid du vil bruke som 
frivillig og hvilke oppgaver du vil gjøre. 

TRENGER DU HJELP FRA FRIVILLIGE? 
Frivillige melder seg til Frivilligsentralen for å 
gjøre en innsats. Trenger du hjelp? Ta kontakt. 

FLYKTNINGER I RØYKEN 
Vil du gjøre en frivillig innsats for flyktninger 
som kommer til kommunen vår? 
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Aktivitetshuset Gamleskolen 10år 

 
Ordfører Rune Kjølstad klar med saksen 

26.september 2008 

Den 26/09 2008, åpnet forhenværende ordfører 
Rune Kjølstad Aktivitetshuset Gamleskolen 
med brask og bram, snorklipping var også en 
selvfølge. 

Aktivitetshuset Gamleskolen kom i gang med 
initiativ fra flere, men hovedpersonene var Kjell 
Jørgensen og Kåre Randen. 

Aktivitetshuset var ment og er for lokale lag og 
foreninger, og huser i dag flere av disse som har 
sine faste møter og aktiviteter, samtidig bruker 
også speiderne, Røyken Teatergruppe, 
kommunen med piano undervisning etc. 

Aktivitetshuset leies også ut til barnedåp, 
konfirmasjoner, barnebursdager etc. 

Molla og Kåre Randen var de første som hadde 
ansvaret for utleie og tilsyn av huset, og de 
gjorde en formidabel god jobb. 

Etter deres bortgang, er det i dag Wenche og 
Tore Stenstrup som har dette ansvaret og 
skjøtter det på en meget bra måte. 

Hovedansvaret for driften har et styre 
sammensatt av medlemmer fra de forskjellige 
lagene og representanter fra kommunen og med 
Spikkestad Vel i teten. 

 

Utsikt fra Høgåsen 

 
 

 
 

 
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/
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