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SIDEN SIDST  
 
KREATIVE SJÆLE I VISKINGE:  Viskinge Beboerforening havde Åbent Hus med kreative sjæle 
fra Viskinge søndag  d. 5. nov. Her var arbejdende stande hvor der blev vist forskellige former for 
kreativitet. Tina viste hvordan man med en speciel cement kan lave små skulpturer, en spændene 
proces fra start til slut, i løbet af dagen blev der lavet 2 flotte eksemplarer (cementen skal jo tørre 
for hvert lag). Eya viste hvordan man på symaskine syr forskellige motiver på bl.a. 
dækkeservietter, håndklæder m.m. Det foregik på en symaskine som kan programmeres til 
forskellige motiver. En sådan maskine er ikke særlig dyr og er et sjovt stykke ” legetøj” hvor 
mulighederne er enorme. Karen Marie havde alt i hjemmestrik til børn og voksne, karklude m.m. til 
billige penge. Doris: nisser store som små, filtede sutsko og meget andet. Kirsten: 
strikkede/hæklede billeder (de fleste af hendes billeder hænger lige nu i Sognehuset). Gitte: 
hæklede kurve, grydelapper, strikkede/hæklede dyr, mange forskellige slags. Der var desværre 
ingen børn eller andre barnlige sjæle som ville lære at hækle. Silvia: strikket/hæklet julepynt, 
karklude m.m. Birthe: strikkede håndklæder til at hænge på ovndøren m.m. Pylle lavede tegninger, 
fin opstilling til et krybespil, flettede julehjerter af blade fra gamle  bøger m.m. For os som deltog, 
en rigtig hyggelig dag, men det havde været dejligt med lidt flere besøgende. 

Birthe  
 

FÆLLESSPISNING MORTENS AFTEN:  Her deltog 21 medlemmer til den traditionsrige menu. 
Laila stod for tilberedning af and, brune kartofler og sovs, Kirsten havde lavet risalamande, Erik 
stegt flæskesteg, Henning ordnet kartofler. Kirsten og undertegnede stod for indkøb og 
borddækning. Igen i år, var der en mandel som ikke blev fundet. Den som havde spist mest 
risalamande fik den sidste mandelgave. (ikke Eya denne gang!). Som sædvanlig en hyggelig aften 
med god mad og dejligt samvær, hvor snakken gik lige fra start til slut kl. 23. Tak til jer som deltog. 
 

Birthe  

 
MEDDELELSER FRA AKTIVITETSUDVALGET 
VISKINGE-AUNSØ KIRKES MENIGHEDSRÅD 
D. 3 dec. er det 1. søndag i advent og efter gudstjenesten Kl.10.30 har vi juleklip i sognegården. 
Der vil være lidt at spise og drikke. Tilmelding til kirkekontoret.  

D. 17 dec., 3.søndag i advent er der julehistorie-oplæsning I kirken kl. 14 til 16. Tag evt pude, 
tæppe, julehygge, en bedste, en nabo, et barn eller bare dig selv og lad julefreden sænke sig. 
Kalundborg voksen og unge forfatterklub læser julehistorier. Muligvis også andre? Hyggemusik i 
pauserne og mulighed for en kop suppe, brød og lidt at drikke. Tilmelding kirkekontoret. 

 
Pylle Tinna Quaade 

  



 
ET NYTÅRSØNSKE: OVERBLIK I VISKINGE! 
Det er efterhånden længe siden, at trafikspejlet i T-krydset Kirkebakken/Hovedgaden gik i stykker, 
og i mellemtiden er også stolpen blevet fjernet. Vi får åbenbart ikke et nyt spejl! 
 
Men det er jo ikke fordi folk sover i timen. Der er faktisk flere, der har henvendt sig til 
kommunen/politikerne om spejlet, også på de lokale Facebook-fora Her er f.eks et hjertesuk fra. 
Ronnie, der bor tæt på hjørnet af ”Store” og ”Lille” Hovedgade. Han skrev blandt andet: 
”Det spejl har stået der i hundrede år. Du kan ikke se et klap. Jeg bor selv lige på hjørnet og kører 

der flere gange om dagen  Gad vide om det også var blevet sparet væk hvis det var i ude 
Kalundborg ??? Det er basseører-i forhold til hvad der kan ske. Folk kører tilligemed som om de 

har stjålet både hest og vogn igennem Viskinge ” 
 
Gert Larsen indberettede sagen til kommunen: 
”Borgerne i Viskinge klager over, at der nu mangler et oversigsspejl, som plejer at stå over for 
Hovedgaden 33 i Viskinge. Oversigten er væsentlig forringet for den del af trafikken, som skal ud 
på den meget trafikerede hovedvej. Spejlet er vist faldet ned og gået i stykker. Kan du udvirke, at 
det bliver opsat hurtigst mulig.”  
 
Her er så det nedslående svar fra kommunen:  
”Hej Gert. 
Jeg kan meddele, at jeg har besvaret henvendelserne om smadret gadespejlet i krydset 
Hovedgaden/Hovedgaden i Viskinge med, at Kalundborg Kommune i samråd med politiet har 
besluttet ikke at genopsætte gadespejlet. 
Som grund for beslutningen har vi lagt vægt på, at der er en 40 km zone i byen, at bredden på 
Hovedgaden inkl. cykelbane er stor, at god oversigt kan skabes ved helt almindelig adfærd ved 
ubetinget vigepligt, og at vi ikke kan give tilladelse til et gadespejl i dag, ud fra de nuværende 
gældende love og cirkulære. 
Beslutningen er truffet i henhold bestemmelserne i færdselslovens § 100 og cirkulære om 
vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse 
Ifølge cirkulære om vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse er anvendelse af 
trafikspejl er en nødløsning. Trafikspejlene giver et begrænset udsyn til trafik og omgivelser og 
viser disse i formindskelse. Det er således vanskeligt at bedømme afstande og hastigheder for de 
køretøjer, der kan ses i spejlet. Desuden skønnes det, at orienteringen i spejlet ydermere bliver 
vanskeliggjort i lygtetændingstiden samt i tåge og usigtbart vejr især overfor cykler og knallerter. 
Det samme gør sig gældende i frost- og regnvejr, hvor spejlglasset kan være belagt, hvilket 
forringer/ændrer udsynet. 
Anvendelse af trafikspejle giver ingen formidlende omstændighed ved et eventuelt vigepligtsuheld. 
Således er meget forsigtig udkørsel med særlig agtpågivenhed den bedste løsning, sammen med 
evt. beskæring af beplantningen.” 
 
Så ved vi dét – men er det godt nok? Ellers foreslår Gert Larsen, at vi bliver ved med at indberette 
det manglende spejl på kommunens hjemmeside. Ellers skal der nok en regulær 
underskriftsindsamling til – med mindre vi da selv vil bekoste og få opsat et spejl (men det må man 
jo nok ikke ...) 
 
Ak ja, livet er svært!!! 

Kirsten T  

... HUSKAT ... 

REDAKTØREN HOLDER FRI I JANUAR MÅNED (JANUAR-KALENDER PÅ NÆSTE SIDE)  

NÆSTE NUMMER ER PÅ GADEN CA. 1. FEBRUAR 2018 



 
KALENDEREN – TIL OG MED JANUAR 2018:  
Nørklerne er stoppet for i år  Kortspillerne holder juleafslutning 5. dec.  
Kortspil tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 19-21.30. Nørklere søndag d. 21. januar 2018 kl. 14.30-
16.30. Fællesspisninger samt generalforsamling ikke fastsat endnu, men kommer i februar avisen 
2018. 
Alle ønskes hermed en rigtig Glædelig Jul samt Godt Nytår. Jeg vil her benytte lejligheden til at 
takke alle som har støttet Viskinge Beboerforening i 2017 – ikke mindst dette lille, beskedne blad.. 
Jeg håber vi ses i 2018  

Birthe  

 

VÆRD AT VIDE om Viskinge Beboerforening: 

FORMAND: Birthe Larsen: 5926 3867 eller 2120 0144. NÆSTFORMAND: Laila Sørensen: 21921937 

KASSERER: Kirsten Saxtoft: 3027 3436. UDLEJNING AF ”SKOLEN”: Silvia Stoltenberg: 30459381.  

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

Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 25. januar 2018. 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 
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