
JUNI 

Tirsdag 2. juni kl 19.00 i Fiskum Grendehus 

Siste håndarbeidskveld før sommeren 
Vi bestiller mat fra Karlsvang kafe. Det er derfor bindende påmelding for de 

som ønsker mat. Drikke medbringes selv. 

Arrangør: Fiskum Sanitetsforening v/Kjersti Kjelsrud, tlf. 930 16 411 

Lørdag 6. juni kl 16.00 på Eiker Scene (Buskerud Folkehøgskole, Heimtun) 

Fiskum skole- og ungdomskorps feirer 60 år. Dette markeres med en 
jubileumskonsert. Se program på side 2. 

Arrangør: Fiskum- Skole og Ungdomskorps 

Søndag 7. juni kl 14.00 ved fylkesgrensen Buskerud/Vestfold i Hakavik 
Åpning av sykkelstien mellom Hakavik og Eidsfoss 

Arrangør: Hakavik vel og Fiskum grendeutvalg 

Søndag 21. juni kl 18.00 i Fiskum kirke 
Fiskum kirke feirer sitt 70-års jubileum med gudstjeneste og kirkekaffe. 

Biskop Per Arne Dahl vil være til stede. 

JULI OG AUGUST 

Onsdag 29. juli kl 18.00 til søndag 2. august i Fiskum gamle kirke 
Olsokgudstjeneste og Fiskum  Middelalderdager 

Årets middelalderdager vil ha hovedvekt på arrangementer søndag 2. august. 

Detaljert program kommer senere. Se oppslag på sentrale steder i bygda. 
Arrangør: Øvre Eiker menighet 

SEPTEMBER 

Tirsdag 1. september kl 19.00 på Fiskum Grendehus 

Første håndarbeidskveld etter sommeren 
Arrangør: Fiskum Sanitetsforening v/Kjersti Kjelsrud, tlf. 930 16 411 

Søndag 13. september i Anfindshølen kl 12.00 til 17.00 

Markedsdag med frilufts- og høsttakkegudstjeneste. 
Suksessen gjentas for 3. gang , med spennende lokale boder, andeløp og 

underholdning. Friluftsgudstjeneste kl 12.00. Markedsdag fra kl 13.00 til 
17.00. 

 

Merk: Alle boder må være ferdig rigget senest kl 11.45. Alle som ønsker å 
stille ut eller hjelpe til med å organisere bes kontakte Solvor Grimelind på tlf. 

907 46 317 eller per e-post: solvor@ke-as.com. 
Arrangør: Fiskum Grendeutvalg 

FISKUM 
INFO 

Informasjon fra Fiskum Grendeutvalg mai 2015 

www.fiskum.info – post@fiskum.info 

 

PROGRAM FOR 17. MAI 
 

Les om: 
Folkemøte om kommunereformen, åpning av sykkelsti mellom 

Hakavik og Eidsfoss, i tillegg til Fiskum Skole- og Ungdomskorps 
60-års jubileumskonsert 

 

 
Skole- og folketoget på Darbu, 17. mai 2013. (Foto: Bjørn E. nebell) 

 
TIPS  OG INNSPILL TIL NESTE FISKUM INFO: 

Oppgi type arrangement, arrangør, dag, dato, klokkeslett og sted. 
Sendes e--post: ben@nebell-reportasje.no 



 

 

 

La ikke denne muligheten gå fra deg på: 

EIKER SCENE LØRDAG 6. JUNI KL 16.00 
 

 

 

FISKUMRITTET 2015 
ble nok en suksess for Fiskum IL 
Faksimile fra Drammens tidende 28.04.2015: 

 

 
TUSEN TAKK! 
 
Til: Alle funksjonærer under Fiskumrittet 2015 
Fra: Rennleder Dan-Ove Gundersen 
 
Fiskumrittet 2015 ble gjennomført etter beste 
Fiskum tradisjoner, hvor ryttere, 
støtteapparat og tilskuere, samt dommere 
bare hadde rosende tilbakemeldinger å gi til 
oss arrangører. 
 
Vi har levert solid håndverk på alle områder 
takket være alle dere som har deltatt som 
funksjonærer. Fiskum IL og 
arrangementskomiteen takker hver enkelt av 
dere for den jobben dere har gjort for 
Fiskumrittet 2015.  
 
Med vennlig hilsen 
Dan-Ove 

 

 

 

FISKUMKALENDEREN 
MAI 

Søndag 17. mai kl 11.00 i Fiskum kirke, Darbu skole m.m. 
Flaggheis, salutt, gudstjeneste  og 17-maitog 

For detaljert program for dagen, se side 4 og 5. 

Arrangør: Foreldre til elever ved Darbu skole 

Onsdag 27. mai kl 17.00 

Dugnad på Fiskum gamle kirke. Håper så mange som mulig kan komme 
til trivelig lag. 

Lørdag 30. mai kl 12.00 langs Fiskumelva 

«Komponent i komposisjon» v/elever fra Musikk- og Kulturskolen 
Musikk og dans langs stien ved Fiskumelva fra Joker til Fiskum gamle kirke. 

Arrangør: Øvre Eiker Musikk- og Kulturskole. 

Søndag 31. mai kl 11.00 i Fiskum kirke 
Konfirmasjon.Fire ungdommer fra Fiskum menighet står konfirmant. 

JUNI 

Tirsdag 2. juni kl 19.00 på Eiker Scene 

Folkemøte om kommunereformen med fylkesmann og ordfører til stede 
Arrangør: Fiskum Grendeutvalg 

Fortsetter på neste side… 



 

FOLKEMØTE OM 
KOMMUNEREFORMEN 

- Bør Øvre Eiker bli en del av Kongsberg, 
Drammen eller Eiker kommune? 

 

Tirsdag 2. juni 2015 kl 19.00 På Eiker Scene  
 

Fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy innleder. 
 

Deretter gjør ordfører Ann Sire Fjerdingstad rede for den forestående 

kommunereformen, sett fra Øvre Eiker kommune sin synsvinkel. 
 

Pause, og deretter vil det være anledning til innspill til panelet. 
 

En representant fra hvert parti er invitert til møtet for å fortelle om 
partiets syn på en eventuell kommunesammenslåing. 

 

Arrangør: Fiskum Grendeutvalg 
 

 

 

 

ÅPNING AV 
SYKKELSTIEN MELLOM 
HAKAVIK OG EIDSFOSS 

 
Søndag 7. juni 2015 kl 14.00 i Hakavik 

knyttes Buskerud og Vestfold enda tettere sammen. 
 

- Da finner nemlig den offisielle åpningen av 
sykkelstien mellom Hakavik og Eidsfoss sted. 

 

Ordføreren i Hof og Øvre Eiker klipper snora kl 14.00. 
Parkering ved Hakavik kraftstasjon for de som kommer fra Buskerudsiden. 

 
Arrangør: Eidsfoss Vel, Hakavik Vel 

 og Fiskum Grendeutvalg. 

 

Torsdag 12. mars 2015 - en merkedag for Fiskum 
Med store lyse lokaler og en kafé som allerede ser ut til å bli et samlingspunkt i 

bygda. (Skjermdump fra Bygdeposten, 13. mars 2015) 
 

 
 

 

 
 
 
 

post@karlsvang.no 
Mona : 920 86 029 
Brit : 481 27 270 

 
Facebook: 

www.facebook.com/karlsvang 

 

 

KARLSVANG KAFÉ OG CATERING 

 
Vi serverer hjemmelaget middagsmat, kaker, 
rundstykker, salater og desserter. 
 
Det blir mulighet til å bestille catering til alle 
anledninger. 
 
ÅPNINGSTIDER 
Tirsdag: 11.00 – 18.00 
Onsdag og torsdag:. 11.00 – 21.00 
Fredag og lørdag: 11.00 – 24.00 
Søndag: 13.00 – 18.00 
Mandag holder vi stengt 
 

Hilsen Brit Tyse og Mona Urdalen 
www.karlsvang.no 

 



 

 

 
PROGRAM FOR 17. MAI 2015 

 
Kl 08:00 Flaggheis og salutt 
 
Kl 11:00 Gudstjeneste i Fiskum kirke 
 
Kl 11.45 Tradisjonelt skole- og folketog med start fra 

Fiskum kirke. Går deretter forbi skolen og 
barnehagen til Eldresenteret, og 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 

 
PROGRAM 

 Tale ved 7. klasse 
 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 elever i 7. trinn og foreldre 
 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE! 
 
Vi henstille til at alle som har anledning til å ta med 
seg campingbord og –stoler. 
 
Hilsen 17. mai-komiteen ved Darbu skole 
 

 
Nasjonalsangen 
(1., 7. og 8. vers) 
1. 
Ja, vi elsker dette landet, 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet,  
med de tusen hjem. 
Elsker, elsker det og tenker 
på vår far og mor 
og den saganatt som senker 
drømme på vår jord. 
 
7. 
Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ud. 
Alt hvad fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet, 
så vi vant vår rett. 
 
8. 
Ja, vi elsker dette landet, 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem. 
Og som fedres kamp har hevet 
det av nød til seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for dets fred slår leir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjemme i Fiskum 
(Fiskumsangen, 1., 2. og 4. vers) 
 
Hvor så du en bygd mere vakker, 
enn Fiskum-vannets bredd. 
Hvor åkre og skogkledde bakker, 
seg speiler i sjøen ned 
 
Se granen står mørkt oppi heien; 
den ser så alvorlig ut. 
Men yndig du hilses langs veien, 
av bjerken i brudeskrud 
 
Om sommeraften stille, 
der glider en båt over sjø. 
Her tonen til deg trille: 
Ja, her vil vi leve og dø. 
 

 

ØNSKER Å LEIE JORD 
 

til produksjon av korn og gras 
Kontakt Tor Edvard Johnsen. 
 
Tlf. 905 62 929 
 

 

 
 


