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ÅRSMØTE 6. februar kl. 19.00 
Sted: Biblioteket på Fiskum 

 
1. Gjennomgang av høydepunkter fra 2017 
 
2. Orientering om framdrift av miljøgate, dobbeltspor, fiber,  
    flerbrukshus m.m. 
 
3. Vedtak av planer for 2018-2021 
 
4. Regnskap 2017 og budsjett 2018 
 
5. Vedtak om justering av vedtekter – ved eventuelt opphør av  
    Fiskum Grendeutvalg 
 
6. Valg på nye styremedlemmer 

 

Forslag til saker må sendes til styret innen 25.januar til 
solvorgrimelind@gmail.com 

 
 
 

 Etter årsmøtet blir det orientering om 
Prestegårdsskogen og Fiskum Næringspark 

 

Markedsdagen i år blir arrangert 9. september. Grendeutvalget 
ønsker flere og nye utstillere velkommen. Ta kontakt! 
 
 

http://www.facebook.com/fiskumgrendeutvalg
mailto:solvorgrimelind@gmail.com


«Vil du være med?» 
Spiller du et 
instrument, har du 
spilt tidligere eller har 
du lyst til å begynne å 
spille? 
Ja! Da er du hjertelig 
velkommen til oss.  
Et generasjonskorps 
hvor spilleglede, 
sosialt samvær og 
musikk for bygda 
17.mai er blant våre 
viktigste mål. 

Vi øver på Eiker scene, Heimtun annenhver onsdag i partallsuker. 
Klokken 18.00 – 20.45. 
  
Drillkorpset trener i gymsalen på Heimtun hver fredag Klokken 16.15-19.15. 
  
For mer info er det bare å kontakte oss - irene@moenas.no 91318470 
 
 

Vi samler fortsatt inn til restaurering av orgelet i Fiskum 
kirke, og nå har vi 61.968 kroner på konto 
Restaureringen vil komme på i overkant av 1 million kroner, så vi 
har en lang vei å gå. 
Vi selger lodd og fadderbevis - pris pr lodd er kr.10,-.  
Her kan man vinne en storsekk med ved eller innrammede 2 
bilder av Fiskum kirke. v/fotograf Svein Roger Reberg. 
Vipps til 99026454 mrk med antall lodd og navn + mob nr - så 
skriver vi deg inn i loddboka. 
Fadderbevis: kr.200,- kr.300,- kr.500,- eller kr.1000,- send oss en 
melding så sender vi deg fadderbevis i posten etter at pengene er 
satt inn på konto: 2270 26 42004 - mrk med fullt navn og hvilken 

faddersum man ønsker. 

Man kan også gi en pengegave til samme kontonummer om man ønsker det 😊 

 
                                                   Takk for støtten !! 

 
Fiskum Sanitetsforening avholder årsmøte 21. februar kl.18.00 
 
Vi vil i år ha møter og sosialt samvær den 3.onsdagen hver måned.   
 

21.mars kl. 19.00  har vi en kveld med RE-DESIGN. Da får vi besøk av en representant for et av 
symaskin merkene i Norge som har med seg maskiner så vi skal sy   handlenett av brukte stoffer. 

https://www.sanitetskvinnene.no/?module=Files&action=File.getFile&id=7359
mailto:irene@moenas.no


"Skjønnheten og udyret" 
Stykket har premiere 16 mars 2018 på Eiker 
Scene, Fiskum i kjent regi av vår kapellmester 
Petter Anthon Næss v/Buskerud Teater. 
 
Han tar oss tilbake til den franske 
originalversjonen med sin egen fantastiske vri på 
fortellingen av "Belle et Betel" etter Madame De 
Villeneuve 
 

Billetter kan kjøpes på: 
www.tikkio.com eller hmhknuds@broadpark.no 

eller mob nr: 47 30 04 37 
kr.150,- pr billett 

Man kan få familierabatt og grupperabatt ( ta 

kontakt ) 

 
LØP OG KJØP - dette blir magi! 

 

 
Din leverandør av: 

Pukk 
Subbus 

Maskinkult 
Stein 
Bark 

Matjord 
Støpesand/sandkassesand 

 
Ta kontakt for priser: 

Tlf. 32 70 12 00 / 920 19 465 E-post: 
post@damasenpukk.no Web: www.damasenpukk.no 

Fiskumhytta - vinterprogram 2018  

http://www.tikkio.com/
mailto:hmhknuds@broadpark.no
http://www.damasenpukk.no/
http://www.fiskumil.no/blog/post/120189/fiskumhytta-vinterprogram-2018?ispage=true


                                                                      

Hver søndag selger vi nystekte 
vafler, kaffe, brus, kakao og 
sjokolade. Vi fyrer opp bålet ute, 
og hytta er varm. Kom inn og 
varm deg, spill ett spill, slå av en 
prat eller bare nyt utsikten og 
bålet ute.  

Åpent Søndager 10:00-15:00 
januar- påske  

Arrangementer vinteren 2018:  

11. Februar: Skaurock med Dagfinn 
Kolberg, Hatten går  

18. februar: Barnas dag, aktiviteter 
og gratis vafler til barna.  

Velkommen! 😊 

 

 
 

  Fiskum kirke 
      Sangkveld 
Onsdag 24. januar 2018 

 Kl. 18.00-20.00 
 
Foredrag om Fiskum kirkes historie 
og om Mina Markenrud som viktig 
bidragsyter når kirken fikk sitt 
orgel 

 Kl. 18.00 
 
Sangkveld fra Mads Berg-sangbok 

 Kl. 19.00 
 
Kollekt til inntekt for orgelsaken 
Kaffe, kaker og «orgelsssusss» 
(ps. belgen lekker) 


