
JANUAR 

Torsdag 29 januar kl 18.30 på biblioteket ved Darbu skole. 

Årsmøte i Fiskum Grendeutvalg 
Saker til behandling må leveres innen 19. januar. 

Etter årsmøtet blir det gjennomgang av de viktigste punktene i 
kommuneplanen. Det er åpent for innspill. Mye spennende skjer-, og skal 

skje i bygda fremover. Enkel servering 
Arrangør: Fiskum Grendeutvalg 

FEBRUAR 

Søndag 15. februar på Hall-hytta. 
Skaurock med dagfinn Kolberg 

Friluftskonsert med dagfinn i velkjent stil. Hatten går rundt. 

Arrangør: Fiskum IL 

Søndag 22. februar fra kl 12.00 til 15.00 på Hall-hytta. 

Barnas dag med mange aktiviteter. Gratis vafler og saft til de 
minste 

Arrangør: Fiskum IL 

MARS 

Søndag 1. mars kl 12.00 på Hall-hytta. 

Friluftsgudstjeneste 
Enkel gudstjeneste rundt bålet med Anne Jorunn Erichsen. 

Arrangør: Fiskum IL 

Torsdag 12. mars i den nye Joker-butikken på Fiskum. 
Åpning av ny Jokerbutikk og Karlsvang kafé 

Mona Urdalen og Brit Tyse skal stå for driften av kafeen som har fått navnet 
Karlsvang kafe. Marianne Andersen ønsker samtidig velkommen til ny og 

større Jokerbutikk. 

Onsdag 25. til og med fredag 27. mars kl 19.00 på Eiker Scene, Fiskum. 
Forestillingen «Den lille prinsen» 

Regi og instruksjoner: Petter Anthon Næss v/Buskerud Teater 
Arrangør: Fiskum Barne- og Ungdomsteater 

 

HAR DU JORD 
Å LEIE BORT 

til produksjon av korn og gras? 
Kontakt meg nå. 

Tor Edvard Johnsen. 
 

Tlf. 905 62 929 

 

FISKUM 
INFO 

Informasjon fra Fiskum Grendeutvalg januar 2015 

www.fiskum.info – post@fiskum.info 

 

ÅRSMØTE I FISKUM 
GRENDEUTVALG 

 

29. januar kl 18.30 i biblioteket ved Darbu skole.  
 

 
 

Som du ser av dette bildet som ble tatt i januar, begynner den nye butikken etter hvert 
å ta form. I mellomtiden vil vi minne om at det også skjer mye annet på Fiskum. 

Hvis du kommer på årsmøtet får du vite mer. Foto: Bjørn E. Nebell 
 
 

TIPS  OG INNSPILL TIL NESTE FISKUM INFO KAN SENDES TIL: 
Nebell Reportasje – Gamle Kongsbergvei 75 – 3322 Fiskum - tlf 920 41 122 

E-post: ben@nebell-reportasje.no 



 

EIKER SCENE, FISKUM 
 
Premiere 25. mars, 
med forstillinger også 26. og 27. mars. 
 
Alle dager kl 19.00 
 
BILLETTBESTILLING 
Tlf: 473 00 437 
E-post: hmhknuds@broadpark.no 
 
Pris kr 100,-/person. 
 
 
 
 

 FISKUM KVINNERS 
SANITETSFORENING 

har medlemsmøte hver 1. tirsdag i 
måneden fra kl 18.00 til 19.00 i Fiskum 

Grendehus, Syrillveien 10. 

 

Fra kl 19.00 til 21.00 er det 

håndarbeidskveld og sosialt samvær, 
som er åpent for alle – med eller uten 

håndarbeid. 

 

JOKER DARBU – TLF. 32 75 06 01 

 I tillegg til et stort utvalg dagligvarer, 

har vi både Post i Butikk, reseptfrie 
legemidler, tipping, leker, blomster, 

planter og jord. 

 

Vi kan også friste med rykende ferske 

bakervarer i hele åpningstiden. 
Velkommen i vår nye butikk. 

 

 
 

 

 

NY GANGSTI MELLOM 
BARNEHAGEN OG DARBU ST. 

Dette er et ledd i det som 
forhåpentligvis vil bli adkomst til en 

kommende undergang ved stasjonen. 

Nå avhenger resten av Jernbaneverket. 
 

 

GANGBRU OVER DELERELVA 

En solid gangbru over Delerelva, som 

ligger midt mellom Kongsbergveien (Fv 

73) og Åssideveien, har nå kommet på 
plass, takket være iherdig innsats fra 

nevenyttige folk. 

 

 

STØRRE PARKERINGSPLASS VED 

DARBU STASJON 

Da parkeringsplassen ved stasjonen ble 

åpnet, viste det seg at pågangen av 

reisende ble større enn først antatt. 
Plassen måtte derfor utvides betraktelig 

ut over det som var planlagt. 
 

 

 
 
 
 

post@karlsvang.no 
Mona : 92086029 
Brit : 48127270 

 
Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
karlsvang/ 

 

 

NY KAFÉ PÅ FISKUM 
 
Vi satser på å holde åpent både dag og kveld. Det 
blir servert hjemmelaget middagsmat, kaker, 
rundstykker, salater og desserter. 
 
Vi har bestilt ny kaffemaskin som skal gi like gode 
kaffeopplevelser som i byen. 
 
Dagens middag kan nytes hos oss eller tas med hjem 
på travle dager. Det blir mulighet til å bestille 
catering til alle anledninger. 
 
Vi håper dette kan bli det nye møtestedet i bygda 
både i uka og helgene, hvor vi også planlegger med 
litt underholdning. 
 
Hilsen Brit og Mona 
www.karlsvang.no 

 

 
 

 
 

 


