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GODT NYTÅR 
Så er vi på banen igen. Vi starter med indkaldelse til. 
 

Generalforsamling i Viskinge Beboerforening 
Mandag den 26. februar 2018 

 kl. 18.30 starter vi med lidt at spise. 
Generalforsamlingen starter kl. 19.45 

Dagsorden: 
 

Valg af dirigent 
Formandens beretning 

Fremlæggelse af regnskab 
Indkomne forslag 
Valg af bestyrelse 
Valg af Supplanter 
Valg af revisorer 

Valg af revisorsupplant 
Fastsættelse af kontingent 2019 

Evt. 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

 
Ønsker man at blive medlem af Beboerforeningen, kan man indbetale kontingent på vores konto 
2190-6264872438. For familie: 150 kr., enlig: 100 kr., pensionist: 50 kr. 
Husk at oplyse navn ved indbetaling. 
Til nuværende medlemmer er vedlagt bilag til indbetaling 2018. 

Birthe  
 

FASTELAVN 
Søndag den 11. februar 
Vi starter i Viskinge Kirke kl. 13.30 til en hyggelig gudstjeneste, hvor børn og barnlige sjæle vil 
blive inddraget. KOM GERNE UDKLÆDT, børn som voksne. Efter gudstjenesten går vi i Skolen 
og slår katten af tønden. Der vil være kaffe og fastelavnsboller til de voksne, sodavand og 
slikposer til børnene, præmie til bedst udklædt samt til kattedronning/konge. Pris pr. person: 25 kr.  
Så kom og få en hyggelig eftermiddag sammen med familien.  

Birthe  

LEJE AF ”SKOLEN” 
Vil lige gøre opmærksom på ang. udlejning af Skolen: 

- Kontakt Silvia 30459381 
- Lejen er 1200 kr. incl. rengøring.Dog betales ved bestilling et depositum på 300 kr. som 

fratrækkes når nøgle udleveres . Man skal være medlem for at leje Skolen. 
Birthe 

 
Kalenderen for foråret 2018. 
Fastelavns søndag d. 11. februar kl. 13.30 
Generalforsamling mandag 26. februar  
Kortspil stadigvæk hver tirsdag kl. 19-21.30 
Nørklere søndag 18.februar kl. 14.30-16.30 

Birthe 
  



     

Kyndelmisse 
Aunsø kirke 

TID 

[2 feb. 2018] 
[Kl. 17-18] 

 

Kyndelmisse har både kristne og folkelige rødder. På den ene side 
mindes man Marias renselse, på den anden side markerer man 
midvinter. I 1800- tallet var kyndelmisse en milepæl, hvor bonden 
gjorde sit forråd op og der blev holdt " Kjørmers-gilde " for at 
markerer midvinteren. Traditionen med kyndelmisse hænger for 
mange stadig sammen med små sammenskudsgilder. Flere spiser 
pandekager denne dag. 

   Program: 
 
Tema : Vinter. 
 
Arnth Ravn byder 
velkommen. 
 
Sang : Sneflokke 
kommer vrimlende. 
 
Arnth Ravn 
fortæller. 
 
Stille musik. 
 
Sang: Der er hvidt 
herude. 
Solo: Helene & 
Arnth 
Sang: Her vil ties 
her vil bies. 
 
Fadervor og stille 
gå-ud musik. 
 

                     & 

 
Varme kyndelmisse-
pandekager. 
 
 
 
Adr:  Øresøvej 5       

          4470 Svebølle. 

           

 

 
 

 
 



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. MARTS 2018.  

Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 25. februar 2018. 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 

 
 
 


