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Informasjon fra Fiskum Grendeutvalg –
november/desember 2017
www.fiskum.info – post@fiskum.info
www.facebook.com/fiskumgrendeutvalg

Grendeutvalget
gratulerer alle

brukere av ny
nedføringsveg fra E 134
– Fv 72 -som en
regntung dag i
september ble åpnet.

Samtidig blir Nyveien/Gamle
Kongsbergvei utbedret og blir kommunal
veg.

Fiskum Grendeutvalg innkaller til årsmøte 2018
6. februar kl. 19.00 på Fiskum bibliotek

Saker til årsmøte må leveres skriftlig til leder Solvor Grimelind –
solvorgrimelind@gmail.com senest 10 dager før møtet

Neste Fiskum Info kommer på nyåret, og stoff til
denne sendes sl@sp.no innen 10. januar.

GOD JUL og GODT NYTT ÅR ønskes alle

Aktiviteter på Fiskum
grendehus våren 2018
første

Februar 07.02

tirsdag hver måned kl.11.00.

50-tallet på Fiskum, Trond Bollerud mimrer.

Mars 06.03 Brannvesenet(DRBV) kommer og snakker om forebyggende tiltak i private hjem og
kanskje litt om «når ulykken er ute».
April 03.04 Hva skjer på Fiskum Grendehus? Kjersti Kjelsrud forteller.
Mai 08.05 Tradisjon tro, vi reiser til Rønneberg hagesenter i Hvittingfoss. Vi møtes på Fiskum
grendehus kl.11.00 og kjører derfra i privatbiler.
Juni 05.06 Sommertur – Vi besøker Nøstetangen, både museet og glasshytta (butikken).
Hvis været er fint, tar vi med mat og kaffe ut og spiser i Skriverparken. 1000-årstedet i
Øvre Eiker. Er ikke været fint, spiser vi inne. Vi møtes på Fiskum grendehus kl.11.00 og
kjører derfra i privatbiler. Solveig Lysaker ordner alt for oss på Nøstetangen.

Fiskum skole og ungdomskorps
Vi

søker etter trommeslager/e. Vi øver onsdager kl.
18.00-20.30, annenhver onsdag på Eiker Scene.Vi
ønsker oss også flere musikere. Spiller du et
instrument, eller har spilt før, er du hjertelig
velkommen til å bli med oss.
Møt opp på øvelsene i uke 47 og 49, eller ta
kontakt med styret. irene@moenas.no

Lysmesse
i Fiskum gamle kirke
3. desember

Julekonsert i Fiskum kirke
Også I år blir det julekonsert i Fiskum kirke. Datoen blir onsdag 13.12. kl. 18.00. Deltagere
blir Fiskum kirkes barnekor, Fiskum skole og ungdomskorps, Felleskoret fra Hokksund og
Jan Kristian Hverven.
Utover dette kan det bli noen flere solister.
Dette er en stemningsfull konsert hvor det blir fremført mange kjente og mindre kjente
julemelodier. Flere mennesker i Fiskum har gjort denne konserten til en tradisjon for å
komme i julestemning.

Fiskum kirkes orgel
Fiskum kirke ble nyttårnatten 1940
rammet av brann, og gjenoppbyggingen skjedde fram til 1945. Da
ble kirken – som den første
etter krigen – vigslet.
Det var mangel på
penger. Mina
Markenrud ga da
penger til kirken;
30000 kroner, noe som
tilsvarer 6-700000 i
dag. Dettt sikret at
orgelet ble installert.
Fortsatt i dag kan vi fryde oss
over flott orgelmusikk – både i sorg
og glede, men nå trengs det sårt til
restaurering av orgelet.
Det er nedsatt en komite som har tatt
på seg oppgaven med å samle midler til dette. Innsamling er startet, men
ønskes flere gaver. Har du lyst til å sende en gave, kan det gjøres til kto.
2270 26 42004.

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

