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SIDEN SIDST   Så er sommeren ved at synge på sidste vers - hvor den så end blev af – og 
efterårets aktiviteter skal i gang, 
I Beboerforeningen starter vi op med kortspil tirsdag d. 19. september kl. 19  i Skolen.  Alle kan 
deltage, Har du/I lyst t 
il at være med, så mød op denne dag. Det koster 10 kr. pr. gang. Sidste år var der 10 deltagere 
som havde et par hyggelige timer hver tirsdag fra kl. 19 til 21,30. Der er også tid til kaffepause 
med hjemmebag, som vi skiftes til at bage.   
 
Nørklerne starter søndag d.17. september fra kl. 14,30 til 16,30.  Har du lyst til at deltage, så kig 
ind, og tag gerne dit håndarbejde med. Måske du har nogle gode ideer som vi andre kan lære af 
eller omvendt. Vi har været 6-7 damer de foregående år, og der er altid plads til flere. Så kom og 
lad dig inspirere. Det koster 10 kr. pr. gang, som dækker strøm og kaffe.  

Birthe  

 
KREATIVE SJÆLE I VISKINGE  Så indbyder de kreative sjæle igen til ÅBENT HUS i Skolen. I år 
bliver det søndag d. 5. november fra kl. 11 til 16  
Deltagere (der er plads til flere!): 

 Doris med nisser m.m.  

 Eya viser hvordan man på symaskine kan brodere  på håndklæder, dækkeservietter m.m. 
samt diverse lædervarer.  

 Tina viser billeder, hvordan man kan lave sin egen skulptur i cement,  

 Kirsten: strikkede og hæklede billeder,  

 Silvia: strikkede julekugler samt patchwork.  

 Som noget nyt vil Gitte gerne lære børn kunsten at hækle, 
I dagens Danmark er det blevet meget populært med hjemmelavede ting af mange slags, også for 
den yngre generation. Her får du/I mulighed for at lære grundreglerne, SÅ MØD OP OG PRØV. 
De udstillede ting kan købes, så måske her er mulighed for julegaver. Vi giver kaffen. 
Arrangør: Viskinge Beboerforening.  Der vil komme opslag op flere steder ttil oktober. 

Birthe 
 

VI HAR HØRT ... 
... at fra 3. september og tre måneder frem hænger mange af Kirsten Trolles hæklede og strikkede 
billeder på Viskinge Sognegårds ellers så tomme vægge.  
Mon ikke der kommer noget om det på Kirkesiden i ugeavisen? 
 
  

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. OKTOBER 2017.  

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

 
  



LEJE AF SKOLEN  I sidste udgave af Viskinge Folkeblad skrev jeg, at bestyrelsen har vedtaget 
at opkræve et depositum på 300 kr. som betales når man bestiller Skolen. Beløbet overføres til 
den konto lejer får oplyst ved bestillingen, og fratrækkes lejen når nøglen bliver udleveret. Hvis 
festen bliver aflyst senere end 14 dage før, tilfalder beløbet  Beboerforeningen. Skal du leje 
Skolen, så kontakt Silvia på mobil 30459381. Her vil man få oplyst hvilket kontonr. man skal 
indsætte beløbet på. Husk at skrive navn, evt. medlemsnr. Bestyrelsen håber på forståelse for 
dette tiltag.  

Birthe 

 
 
KALENDER FOR EFTERÅRET   
Nørklere søndag d. 17.september kl. 14.30-16.30  
Kortspil tirsdag d. 19. september kl. 19-21.30  
Kreativ dag søndag d. 4. november kl. 11-16  
Mortensaften d. 17. november kl. 18.30 (bemærk ændret dato, da skolen er lejet ud d. 10. nov.)  

Birthe 
 
 

 
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 

 
 


