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Så er det nu Beboerforeningen holder

Åbent Hus for kreative sjæle i Viskinge
på adressen Hovedgaden 39. Vi håber I har sat kryds i kalenderen d. 5. november. Der vil være
åbent fra kl. 11 til 16.
Her vil der være mulighed for at møde naboen, genboen eller andre som sidder og sysler med
forskellige ting i fritiden, TAG GERNE BØRN/BØRNEBØRN. Med. Måske de gerne vil lære at
hækle eller få ideer til at være kreative sammen med de voksne i den mørke tid der kommer.
Udstillere er:
Gitte, Doris, Tina, Silvia, Karen Marie, Pylle fra Sognehuset, Kirsten samt undertegnede. Her vil
være mange fine hjemmelavede ting til salg. Del gerne på jeres Facebook-side, så vi kan få bredt
budskabet ud til flere af jeres venner. Det er gratis at deltage.
Så kig ind denne dag, Beboerforeningen giver kaffen
Arr: Viskinge Beboerforening
Birthe

AKTIVITETER.
Husk fællesspisning fredag d. 17. nov. kl. 18.30.
Der serveres som sædvanlig Mortensaftens-menu. Tilmelding senest 13. nov. til Birthe på
21200144 eller mail birthe@viskinge.dk . Pris 70 kr. pr. person, for medlemmer med pårørende..
Denne aften plejer altid at være rigtig hyggelig, Meld dig allerede nu!
Birthe

VORES ALLE SAMMENS KRYDDERURTER
Ideen med beboerforeningens bed mod Lindevej er, at det stort set skal kunne passe sig selv, så
det ikke gror til i tidsler, mælkebøtter og andet skab. Men efterhånden var geranierne blevet lidt for
voldsomme, så nu er nogle af de største blevet erstattet af krydderurter.
De er til fælles brug, så gå lige en tur hen ad Lindevej, hvis du får brug for lidt til at sætte kulør
på maden.
Der er to store rosmarin- og salvieplanter, som du allerede kan plukke af nu. Det samme gælder
citron-timianen.
Desuden står der to potter med hhv. merian (oregano) og citronmelisse, som man godt kan
nippe af.allerede i år.
De sidste tre - fransk esdragon, fransk syre, sar (bønneurt) – skal nok have fred indtil foråret,
hvor de forhåbentlig kommer igen.
Foreløbig er planterne markeret med røde plantepinde, men med tiden kommer der nok skilte ved.
God fornøjelse!
Kirsten

KALENDER FOR RESTEN AF 2017:
Åbent Hus, Kreative sjæle søndag d. 5. november fra 11 til 16
Fællesspisning fredag d. 17. nov. kl. 18.30
Kortspil hver tirsdag 19-21.30
Nørklere søndag 19. nov. 14.30-16.30 (som bliver sidste gang i år)

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. DECEMBER 2017.
Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 25. november 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
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