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SIDEN SIDST    
Som omtalt i sidste nr. af Viskinge Folkeblad, holder vi ÅBENT HUS søndag d. 5.nov. fra kl. 11 
til 16, hvor de kreative sjæle i Viskinge viser hvad de sysler med i fritiden. Her vil man finde 
mange forskellige slags håndarbejde, bl.a. nisser, store som små, strikkede/hæklede billeder, 
strikkede julekugler, patchwork. Her vises malede billeder, hvordan man laver sin egen skulptur i 
cement, hjemmestrikkede trøjer, sokker, halstørklæder, vanter, huer til børn,  karklude, 
grydelapper, kurve og hjemmelavede sutsko til børn og voksne. Børn og barnlige sjæle vil få 
lejlighed til at lære at hækle, Gitte vil give en grundlæggende undervisning i det, SÅ KOM OG 
PRØV. Har du ikke garn og hæklenål, kan du låne det her.  
 
”Kreative lørdage” fra Sognehuset vil også være til stede. De arbejder bl.a. med  ”gådukker”, som 
skal bruges til opførelse af  juleevangeliets krybbespil,  der senere kan opleves i Viskinge kirke.  
Vi håber at se mange denne dag, måske også fra Viskinge. Dette er en god anledning til at møde 
andre borgere fra byen. Er du nylig flyttet til byen, er her en oplagt  mulighed for at lære andre at 
kende, og måske kan du her finde inspiration til efterårets og vinterens sysler. Børn kan også 
være med denne dag.  
Bor du i Viskinge, og har du lyst til at vise hvad du sysler med, så send en mail til 
birthe@viskinge.dk eller ring på 21200144 Der vil blandt de besøgende være mulighed for at vinde 
skænkede gaver fra udstillerne. På vores hjemmeside www.viskinge.dk  kan man se billeder fra 
kreative dage 2015-2016  
Alle er velkomne - tag børn/børnebørn med. Det er gratis at deltage, og Viskinge Beboerforening 
giver kaffen  

Birthe  
 

AKTIVITETER. 
Kortspillerne er startet igen. Vi er 10 personer der spiller whist hver tirsdag fra kl. 19 til 21.30. Der 
er altid plads til flere, og har du lyst, så mød op i Skolen denne dag. Vi betaler 10 kr. for kaffe,  
kage skiftes vi til at tage med.  

Nørklerne er også i gang. Vi mødes 3. søndag i måneden, med mindre Skolen er lejet ud. Næste 
gang bliver søndag d. 15. november kl. 14.30-16.30 Det koster 10 kr. at deltage, så er der kaffe og 
varme. Her er man også velkomme til at deltage, så find dit håndarbejde frem, og få par hyggelige 
timer sammen med andre kreative” nørder”.   

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. NOVEMBER 2017.  

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

 
KALENDER FOR OKTOBER 2017:  kortspil hver tirsdag 19-21.30, nørklere søndag d. 15. 
oktober 14.30-16.30  
KALENDER FOR NOVEMBER 2017:  Åbent Hus 5. november 11-16, kortspil hver tirsdag 19-
21.30, fællesspisning 17. november kl. 18.30 (bemærk ændret dato), nørklere søndag d. 19. 
november 14.30-16.30  
 

mailto:birthe@viskinge.dk
http://www.viskinge.dk/


 
 

HERRELØS? 
 
 
HVEM MON EJER 
 
CYKEL MRK. X-ZITE ... 
 
der står og hviler sig op ad et træ i 
bunden af Jydegårdsvej? 
 
 
 
 
 

 

 

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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