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SIDEN SIDST – LIDT ”BLANDEDE BOLSJER” 
Så er sommeren kommet, og jeg håber alle har nydt det gode vejr vi har haft indtil nu. 
 
Som jeg har skrevet her i avisen ang. de 2 vinduer vi har fået udskiftet, mangler vi stadig at få 
pudset udvendig. Mon der er nogen blandt medlemmerne, der kender nogen, der kender nogen 
.... der kan hjælpe med det, mod betaling selvfølgelig? I så fald:  Kontakt gerne undertegnede på 
birthe@viskinge.dk eller 59263867 
 
Vi venter stadig på svar ang. søgning af midler til 5 nye vinduer, samt varmt vand på toiletterne. 
Pt. er der søgt 2 steder, 1. til varmt vand, 2. til vinduer. Når der kommer svar herfra, skal jeg nok 
skrive om det i EN kommende avis. Vi håber selvfølgelig på et positivt resultat. 
 
”Skolen” har stadig mange udlejninger, hvilket bestyrelsen er glade for. Dog vil jeg lige komme 
med et opråb: Har man ”lånt” porcelæn med hjem, så husk at aflevere igen. I øjeblikket mangler vi 
3 sauceskåle som ikke er kommet retur. Husk derfor selv at medbringe bøtter og andet til evt. 
madrester, når I lejer ”Skolen” til fester. Hvis I har fået noget med hjem, som tilhører ”Skolen”,, 
bedes I kontakte Silvia på 30459381. Ellers skal vi bruge penge på nyt, men det er heldigvis 
sjældent det sker. 
En anden ting: Hvis I har lejet ”Skolen” til fest, men ombestemmer jer, skal I senest 14 dage før 
give Silvia besked om det. 
 
PS: I sidste nummer af bladet havde Kirsten et indlæg om Dinner Music til fester. Er der nogen der 
har prøvet det? Hvis ja, vil vi gerne høre om det. Det er en oplagt chance for at gøre en fest mere 
hyggelig. 
 
Husk at tjekke vores hjemmeside, viskinge.dk hvor du finder oplysninger om Skolen, bestyrelse, 
tidligere aviser samt billeder fra diverse arrangementer i Beboerforeningen. 
Udlejning af Skolen: Silvia Stoltenberg mobil 30459381. 
 
Huskat ... Jeg hører altid gerne om det, hvis der blandt medlemmerne er nogen, der har en god 
historie, en god ide eller andet, der er værd at dele i vores avis. Send det til birthe@viskinge.dk 
 

Birthe  

 
VI HAR NETOP MODTAGET DETTE UDSPIL: 
Hej Birthe. 
Jeg tillader mig at tage kontakt til jer. Præsten, Sanne har fortalt mig, at i tidligere har været i gang  
med legeplads ideer. Jeg er ny i menighedsrådet, sidder i aktivitetsudvalget og har mange ideer  
og masser gåpåmod. Sognegården og pladsen omkring  skal bruges noget mere. Vi er meget 
åbne for ideer. 
Er der frivillige der har lyst til at hjælpe lidt til, til  midsommerfesten?  Så giv endelig lyd! 
 

Venlig Hilsen : 
Pylle Tinna Quaade 

Faksbjergvej 12 
Svebølle 

kan kontaktes på 28264083 

  



 
 

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. AUGUST 2017.  

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

Dette er sidste udgave af Viskinge Folkeblad inden sommerferien. Vi 
ønsker alle en rigtig god sommer. Vi er på banen igen til august. 
 
 

 

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 

 

 
 
 
 


