
MAI 

Søndag 24. mai kl 12.00 ved butikken 
”SOUNDWALK” – starter ved Joker med musikalske- og kulturelle 
innslag langs stien til Fiskum gamle kirke 
Arrangør: Øvre Eiker Kulturskole 

JUNI 

Onsdag 4. juni kl 18.30 på Eiker scene – Buskerud folkehøgskole 
Sommerkonsert med tema 1814 
200-års jubileet med norsk og svensk musikk 
Arr: Fiskum skole- og ungdomskorps. Bill: Over 16 år 100,- Under 16: gratis 

Onsdag 11. juni kl 19.00 på Fiskum bibliotek 
Kulturarven på Fiskum. Hva er det viktig å ta vare på? 
Kommunen ønsker synspunkter fra innbyggerne. 
Informasjon om funn som er gjort 
Arrangør: Øvre Eiker kommune og Fiskum grendeutvalg 

SEPTEMBER 

Søndag 14. september i Anfindshølen 
Markedsdag med salg av lokalproduserte varer, underholdning, 
grilling, lek og aktiviteter. 
Alle som ønsker å selge- eller stille ut produkter må kontakte Grendeutvalget 
v/Jon Jørgensen. Tlf: 991 53 120 eller e-post: jon.jorgensen@drmk.no. 

 

ØNSKER Å LEIE JORD 
til produksjon av korn og gras 
Kontakt Tor Edvard Johnsen. 
Tlf. 905 62 929 

 

 
 
 
 
 

Din leverandør av pukk, grus og sand 
Damåsen Pukkverk AS, Basserudåsen, Postboks 572, 3605 Kongsberg, Telefon 

32 70 12 00, Faks 32 70 12 01, e-post post@damasenpukk.no  
 

FISKUM 
INFO 

Informasjon fra Fiskum Grendeutvalg mai 2014 
www.fiskum.info – post@fiskum.info 

 

MARKEDSDAG 
 

Vi minner om at det også i år vil være markedsdag i Anfindshølen. 
Det er bare å holde av datoen først som sist: 

SØNDAG 14. SEPTEMBER 2014. 
 

 
 

Fra andeløpet, som vil gå av stabelen også under årets markedsdag. Endene har ligget i 
hardtrening siden isen gikk kan Jon Jørgensen fortelle. Han når du på tlf. 991 53 120 eller e-post: 

jon.jorgensen@drmk.no – hvis du ønsker å selge eller stille ut.  FOTO: Olav Helland 
 

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

E-post: ben@nebell-reportasje.no   



 

PROGRAM FOR 17. MAI 2013 
PÅ FISKUM 

 
Kl 08:00 Salutt 
 
Kl 11:00 Gudstjeneste i Fiskum kirke 
 
Kl 12:00 Tradisjonelt skole- og folketog med start fra 

Fiskum kirke. Går deretter forbi skolen og 
barnehagen til Eldresenteret via Ørretveien tilbake til 
skolen 
 
TOGORDEN: 
 Flaggborg ved 7. trinn 
 Skolefanen 
 Trinn 6, deretter trinn 5 
 Fiskum skole- og ungdomskorps 
 Trinn 1, deretter trinn 2, 3 og 4 
 Barnehagen og folket 

 
Kl 13:15 Festsamvær på Darbu skole 

Konferansier: Håvard Saude 
 
PROGRAM 
 Nasjonalsangen 
 Tale for dagen v/ordfører Ann Sire Fjerdingstad 
 Fiskumsangen 
 Fiskum skole- og ungdomskorps underholder 
 Bevertning: 

En gratis is til alle barn t.o.m. 7. klasse. 
 Salg av is, brus, pølser, kaffe, kaker etc. 
 Leker og konkurranser for barna. 

 
Kl 15:15 Fotballkamp mellom 7. klasse og foreldre. 

 

Vi håper alle som har anledning tar med seg campingbord og –stoler. 
 
 
 

 
Bussholdeplassen på Dunserud 
Timekspressen stopper igjen som normalt på holdeplassen 
på Dunserud, etter at den har vært utelatt i en kort periode. 
 
Ny butikk 
Byggestart for ny butikk er planlagt til midten av mai måned. 
Brit Tyse og Mona Urdal er i full gang med å planlegge start 
av KARLSVANG KAFE OG CATERING i det nye butikklokalet.. 
 
Informasjonstavler langs Fiskumelva 
Kulturminnerådet ved Bent Ek lager informasjonstavler som 
forteller oss om historiske steder i bygda. De første er 
planlagt satt opp før 17. mai, og skal stå langs stien til 
Fiskum gamle kirke. 
 
Vil du kjøre sittegressklipper? 
Grendeutvalget trenger hjelp til å klippe gresset i 
Anfindshølen med sittegressklipper. Har du tid til overs, 
kontakt Kim Lande på mobil: 979 72 425. 
 

 

JOKER DARBU – TLF. 32 75 06 01 
  

I tillegg til et stort utvalg 
dagligvarer, har vi både Post i 
Butikk, reseptfrie legemidler 
og tipping, leker, blomster, 
planter og jord. 
 
Vi kan også friste med 
rykende fersk take-away pizza 
i hele åpningstiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


