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SIDEN SIDST 
En serviceoplysning: Ny næstformand i Viskinge Beboerforening er Laila Sørensen. 
Fællesspisningen d. 21. april blev en hyggelig aften med deltagelse af 18 medlemmer. Det var 
knap så mange som ellers, men da der skulle være fest i Skolen den først planlagte dato (28.4) og 
i påsken, havde nogle måske glemt ændringen. Menuen var koteletter i fad, dessert fløderand 
med frugter. Henning, Silvia og Birthe stod for maden, og som noget nyt (for ikke at have for 
mange i køkkenet) blev maden sat ind på et bord så alle skulle selv hente deres mad. Det betød 
faktisk også, at folk fik en snak mens maden kom på tallerkener. Der var flere blandt 
medlemmerne, som syntes det var en god ide, så det er måske ikke sidste gang. Og så sparer det 
både tid og opvask. Tak til alle som deltog denne aften. 

Birthe 

 
Kortklubben har holdt sæsonafslutning. Denne gang blev det holdt på Højby Hotel. Vi var 14 
deltagere som blev beværtet med kartoffelsuppe, rødvinsmarineret cuvettesteg, med tilbehør, og 
dessert til dem der kunne spise mere. Et rigtigt godt arrangement, som varmt kan anbefales. 
Tak til Max for at guide os alle til Højby! 

Birthe 

 
NYT OM ”SKOLEN” 
Ang. nye vinduer/varmt vand: Der arbejdes stadig på dette projekt med hjælp fra Olav. Vi fik ikke 
hjælp fra lokalmidlerne, da de øvrige medlemmer der mener vi skal sidestilles med 
forsamlingshuse. Det ville kræve mange ændringer i Skolen, som vi selv skulle bekoste – for at få 
14000 kr. i tilskud. Kommunen ville komme til at blande sig i vores hus, vi skulle have 2 
bestyrelser, 2 sæt vedtægter, og alt dette mener jeg ikke er relevant. I bestyrelsen er vi enige om, 
at vi ikke skal være et forsamlingshus. 
Olav undersøger §18 i kommunen, flere fonde, også i EU, så måske lykkes det – om ikke i år, så 
næste år. ” Rom blev heller ikke bygget på en dag”. 
PS: Havde Skolen haft lokum i gården, havde vi kunnet få tilskud til toiletter. 
I bestyrelsen er vi taknemlige for Olavs utrættelige hjælp. 

Birthe  

 
FRA BLOMSTERBUTIKKEN I SVEBØLLE HAR VI MODTAGET 
Blomsterbutikken er min store drøm, som kom til virkelighed i dec 2016, efter 4 års kamp i 
sundhedssystemet. Jeg har fået en varig skade i mit knæ, som skulle opereres for at blive godt. 
Desværre gik det galt under operationen, og jeg blev kronisk følelsesløs og har ingen 
smertetærskel i benet mere... Inden dette skete, var jeg ansat i Kalundborg Hjemmepleje i 13 år, 
hvilket jeg var meget glad for, da jeg syntes at det at kunne hjælpe andre med ting, som gør 
dagligdagen nemmere eller bedre at komme igennem, er en meget tilfredstillende berigelse at 
kunne bestræbe. Desværre er det sociale blevet noget mere tidstyranni og kontrol nu, så det 
kommer i baggrunden for det egentlige mål med hjælpen, i mine øjne. Jeg blev fyret pga. min 
lange sygemelding og måtte se efter en anden levevej.  
 
Nu er jeg i mit nye liv, med egen forretning og med blomster og gaver, som er min store passion. 
Jeg holder virkeligt meget af at hjælpe folk, med en gave eller bare noget til dem selv. Der er et 
udvalg i butikken, med frisk snit, potteplanter og diverse vin og spiritus, som kommer fra 
vinimportøren i Haslev, BtB vin. Derudover er der godt med søde sager, som chokolade og boljser 
samt friskmalet Gammel Daws kaffe fra Java Brænderiet. Jeg har også flødeboller fra Frellsen. 
Der er lidt af hvert i butikken, og jeg håber med tiden at kunne udvide med andre lækkerier.  



Der laves også Begravelsesbinderi i butikken, og der leveres ud i radius 20 km, ganske gratis. For 
nyligt er butikken blevet medlem af Euroflorist, som er en internetkæde, som giver mulighed for at 
sende blomster ud i verden... Dette kan også sagtens gøres i butikken, hvor jeg står klar til at 
hjælpe med at berige lige netop dine blomster tanker til en kær bekendt. Hvis der er brug for 
blomster til at trylle med selv, er det også bare at komme ind i butikken og se udvalget.....Man er 
ikke nødsaget til at købe buket, hvis man selv vil være kreativ hjemme med eget materiale, det 
kan købes hos mig. 
 
Svebølle og Viskinge er ikke fjern for mig, da jeg stammer fra Bjergsted, og mine forældre boede i 
Viskinge som unge, og jeg er kommet i Svebølle rigtigt meget, trods jeg nu bor i Mørkøv med 
mand og søn. Jeg er klar over at det er en lille by, og at der skal en tid til for at slå sig fast og blive 
set, men jeg håber inderligt at jeg får "lov" til at blive som en butik i bybilledet, og kan hjælpe med 
folks blomsterkøb.  
 
Nu er det jo snart mors dag (14. maj), og derefter fars dag, og der vil være buketter, gaver og 
meget mere i butikken, også med gratis levering, så folk er så velkomne, også til at komme og få 
smagsprøver på diverse varer. Mit næste tiltag til sommeren vil nok være at kunne tilbyde hjælp 
med at tilplante krukker og altankasser, så folk kan nyde synet af blomster og få en glædelig 
oplevelse. 

Maj Brit 
 

FUNDET PÅ NETTET – DET ER SØRME SMART! 
Nu er konfirmations-sæsonen godt nok næsten ovre, men jeg iler alligevel med at give det her tip 
videre. Jan Glæsel (dansk kapelmester og arrangør) har sammen med en anden foretagsom herre 
lavet en webside, hvor man for små penge kan hente akkompagnement til festsangene, tilrette 
layout og printe sangene. Desuden kan man bestille ”dinner music” – alt sammen lige til at afspille 
via smartphone eller computer. Jeg har ikke afprøvet det hele, men det lyder godt og ser ret enkelt 
ud. 
 
AKKOMPAGNEMENT TIL FESTSANGEN: På en liste kan man vælge mellem 700 melodier. 
Hver melodi fås i 10 versioner (fra 1 til 10 vers) og koster.kr. 85,-. De bliver leveret i mp3 format 
eller på CD. 
 
LAYOUT AF SANG: 
1. Vælg din skabelon - ‘Til Ham' eller 'Til Hende’. 
2. Upload billeder og skriv tekst. (Vælg font-størrelse og antal kolonner) 
3. GEM !! - OG LÆS ENDELIG KORREKTUR!! 
4. Gem igen og læg i kurven - betal for melodien og download pdf’en 
5. Print festsangen i det ønskede antal. 
 
”DINNER MUSIC” – STEMNING UNDER MIDDAGEN 
Der er fire filer, hver med godt 50 mininutters stilfuld klavermusik, som danner rammen om 
festmiddagen. Efter sigende hygger det præcis på samme måde som en levende pianist. Filerne 
kan downloades for 85 kr. pr. stk. og kan også bestilles på CD for 65 kr. oveni (forsendelsen er 
gratis). 

Tjek evt. hjemmesiden: www.festklaveret.dk, hvor der også er smagsprøver på, hvordan det 
lyder. 
 
 
Og nej – jeg får ikke procenter! 

Kirsten 
  

http://www.festklaveret.dk/
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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 

 

 


