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Nr. 1                                         FEBRUAR                                     17. ÅRGANG 
 

Udgives på privat initiativ med støtte fra Viskinge Beboerforening  Udkommer 10 gange årlig  Udsendes til medlemmer og til husstande i Viskinge 
 

GODT NYTÅR 

Er vi klar til 2017? Nu er det sørme alvor, for endelig er de sidste minder fra nytåret forsvundet, 
nemlig to forladte kasser med afbrændt fyrværkeri, der længe stod på hjørnet ved ”Skolen”. Det 
går mod lysere tider!  

 

 

GENERALFORSAMLING I VISKINGE BEBOERFORENING 
Der indkaldes til generalforsamling 

Torsdag d. 23. februar 2017 
 

Vi starter med lidt at spise kl. 18.30   Generalforsamlingen starter ca. 19.45 
Dagsorden: 

Valg af dirigent 
Formandens beretning 

Fremlæggelse af regnskab 
Indkomne forslag 
Valg af bestyrelse 
Valg af supplanter 
Valg af revisorer 
Valg af supplant 

Fastsættelse af kontingent 2018 
Eventuelt 

 
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 

 
Ønsker man at blive medlem af Beboerforeningen, kan man indbetale kontingent på vores konto 

2190-6264872438. For familie: 150 kr., enlig 100 kr., pensionist 50 kr. 
Husk at oplyse navn ved indbetaling. 

Til nuværende medlemmer er vedlagt bilag til indbetaling af kontingent 2017. 
 

 
Birthe 

 
FASTELAVN DEN 26. FEBRUAR 2017  
Igen i år holder Beboerforeningen fastelavn sammen med menighedsrådet i Viskinge. Vi starter i 
Viskinge Kirke kl. 13.30 med en hyggelig gudstjeneste, hvor børn og barnlige sjæle vil blive 
inddraget. Kom gerne udklædte. 
Derefter går vi i Sognehuset og slår katten af tønden. Der vil være præmie til bedst udklædt samt 
kattekonge/dronning. Desuden vil der være slikpose samt sodavand til børnene. Pris: 25 kr. 
Til de voksne er der kaffe/the og fastelavnsbolle. Pris: 25 kr. 
Så mød op og deltag i et par hyggelige timer sammen med andre barnlige sjæle! 
 
ÆNDRING - FÆLLESSPISNING 
I sidste  udgave af avisen under kalenderen skrev jeg fællesspisning d. 28. april. I mellemtiden er Skolen 
blevet lejet ud denne dag, så vi flytter fællesspisningen til 21. april. 

Birthe 

  



TIL KALENDEREN –FORÅR 2017 
Generalforsamling 23. februar 2017 
Fastelavn søndag d. 26. februar i Viskinge Kirke kl. 13.30 
Kortspil hver tirsdag kl. 19 
Nørklere 3. søndag i måneden (19. februar, 19. marts) kl. 14.30-16.30 
 

VÆRD AT VIDE om Viskinge Beboerforening: 

FORMAND: Birthe Larsen: 5926 3867 eller 2120 0144. NÆSTFORMAND: Doris Nielsen: 5929 4327 

KASSERER: Kirsten Saxtoft: 3027 3436. UDLEJNING AF ”SKOLEN”: Doris Nielsen: 59294327 / 

61370218.  

Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. MARTS 2017.  

Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 25. februar 2017. Hvis du 

vil have et indlæg, en annonce eller andet med i avisen, kan du sende det til birthe@viskinge.dk eller ringe 

på tlf. 59263867 / 21200144. En annonce koster 25 kr. pr. gang. En sponsorannonce koster 500 kr. pr. år. 

Foræres-væk- og fremlysninger er gratis.  -   Tidligere numre mv.: Se  www.viskinge.dk 
 
 

 

TEAK- OG PALISANDERMØBLER KØBES! 

Kommoder – syborde – sminkeborde – små borde – chatoller – bogreoler – spiseborde med 
4-6 stole – sofaborde – små skabe – lave skænke – indskudsborde og andre småmøbler. – 
Alle møbler skal være med ben. 
 

KRÆMMERGÅRDEN v./Poul Henrik Blasen Nielsen, Feltergårdsvej 9, Viskinge, Biltelefon 2041 4066 

 

 

 


