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SIDEN SIDST Så er vi på banen igen. Det er ikke meget sommer vi har haft indtil nu, men lad os 
håbe der vil komme lidt mere sol og varme i den kommende tid. August og september kan stadig 
nå at indhente den manglende varme. Nogle fra bestyrelsen har været i gang med 
malerpenslerne, så vinduerne mod Hovedgaden har fået en omgang maling, tagrenderne er blevet 
renset,  gårdspladsen, parkeringspladsen og fortovet blevet ordnet – alt for at Skolen skal se pæn 
ud, også udefra. 
Som der tidligere er skrevet om, ang. søgning  af fonde til nye vinduer samt varmt vand på 
toiletterne, har vi fået afslag denne gang, men prøver igen. Der søges stadig flere andre fonde.  
I sidste nr, efterlyste vi en til at pudse omkring de to nye vinduer i gården. Et medlem har henvendt 
sig, og pt. er der ved at blive sat stillads op, så man kan nå op. Det vil ligesom gøre vores projekt 
færdig i denne omgang. En TAK skal lyde fra bestyrelsen.  
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OM UDLEJNING AF SKOLEN 
Husk vedr. udlejning af Skolen: Kontakt Silvia på 30459381. Leje af lokaler til fest koster 900 kr. + 
reng. 300 kr. Man skal være medlem for at leje Skolen. (Pris for familie: 150 kr., enlig 100 kr., 
pensionist 50 kr.) Bestyrelsen har vedtaget at opkræve 300 kr. i depositum, som betales ved 
bestilling af lokaler. Disse fratrækkes lokalelejen ved betaling inden nøglen udleveres. Ved senere 
aflysning end 14 dage tilfalder depositummet foreningen. Dette sker fordi vi i foråret var ude for 3 
aflysninger af lokalerne i sidste øjeblik, hvor andre havde spurgt på netop disse dage, Med dette 
tiltag håber vi på forståelse, så det ikke gentager sig.  
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GODT NYT 
I næste udgave af Viskinge Folkeblad vil der komme datoer for ”kreative sjæle”, som afholdes i 
oktober måned. Bestyrelsen vil indkalde de ”kreative” til møde i august måned for planlægning af 
dette arrangement. (Meld dig til Birthe, hvis gerne vil være med og ikke har deltaget før!) 
Kortspil og nørklere starter op i september. I får datoerne i næste nummer. (Bestyrelsen har også 
holdt sommerferie). 
Vigtig oplysning 1: Da Skolen er lejet ud Mortens aften d. 10. nov. må vi ændre vores 
fællesspisning til fredag d. 17. november. Sæt kryds i kalenderen nu, til en som sædvanlig 
hyggelig aften.  
Vigtig oplysning 2:  
Sognehuset i Viskinge har fået sat hjertestarter op, en god nyhed. Beboerforeningen søgte for 2 år 
siden, men fik afslag. Dejligt at det lykkedes for Menighedsrådet denne gang, og med 
sponsorstøtte fra ”be-hjertede” lokale virksomheder (se tavlen på gavlen!)   
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FOR NØRKLERE OG ANDRE INTERESSEREDE  
Fra Holbæk Strikkeforening har jeg modtaget dette: Strikkefest i Holbæk 4.-5.november 2017, 
med mange gode workshops med bl.a. Bente Geil, Dorthe Danscher, Christel Hinze, Paulette 
Adam, Lise Kampstrup, Thea Rytter, Rachel Søgaard og Vithard Villumsen (fra den store 
strikkedyst). Kom og se udstillingen ”my own collection” med Hanne Falkenbergs modeller. Se 
priser m.m. på www.aof-nvs.dk eller www.strikkeforening.dk Jeg var til strikkecamp i Korsør i juni 
måned, hvilket var en oplevelse. Der var mulighed for at lære vendestrik, dobbeltstik, strik i facon,  
foredrag med Sissi Chytræus fra Nørkleriet (som der har været skrevet om i Hendes Verden)  og 
meget mere. Klik ind på deres hjemmesider og se mere. Er du/i interresseret, kan vi aftale at 
mødes ved Skolen og køre sammen.  
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http://www.aof-nvs.dk/
http://www.strikkeforening.dk/


 

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. SEPTEMBER 2017.  

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

 

 
 
 
 


