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ET TILLØBSSTYKKE
Mortensaften – endnu en vellykket aften i skolen. Denne gang med andesteg, flæskesteg med
rødkål og brunede kartofler, surt og sødt og til dessert ris à l’amande. Fællesspisningen den 16.
november blev igen en dejlig aften Bestyrelsen samt en del frivillige stod for arrangementet. Der
var over 50 der havde tilmeldt sig, heraf nogle der ikke har deltaget før, samt dejligt at se flere
børnefamilier. Jeg håber vi ses en anden gang til vores hyggelige samvær. Tak til jer alle for jeres
opbakning omkring fællesspisning.
Niels Torp Olsen
Formand

LIVSSTILS-JUL I DEN GAMLE SKOLE
lørdag den 15. december 2018 kl. 10 - 16
Det er første gang vi afholder Livsstils Jul i den gamle skole i Viskinge, og vi glæder os. Den
afholdes lørdag den 15.12 kl 10-16. Der vil være salg af kaffe med æbleskiver til bare 20 kr.,
hvoraf de 5 kr går til Julemærkefonden.
Der vil være mulighed for børnene at deltage i en bogstavsjagt, hvor de skal finde titlen på en
julekalender, og jeg kan hjælpe lidt med at sige, at det også er titlen på en julesang. Når titlen er
fundet vil man kunne hente en julegodtepose i køkkenet, og det er så længe lager haves. Der vil
være rig mulighed for at finde de sidste julegaver på de forskellige stande. Jeg kan nævne nogle
af dem her: Gitte K. kommer med flotte tasker, Jane kommer med Aloe Vera, Ricke med Harmoni
og Balance, Sussie har de flotte smykker med fra Gade & Juul og mange flere – så kom og besøg
os i Den Gamle Skole.
NY ”VICEVÆRT” FOR UDLEJNING AF SKOLENS FESTLOKALER
Carsten Ravn har overtaget udlejningen af Skolen efter Silvia Stoltenberg som er stoppet.
Carstens telefon nr. er: 20333055. For at kunne leje skolen skal man være medlem af Viskinge
Beboerforening. Alle kan blive medlem. Et medlemskab koster for familier 150 kr., enlige 100 kr.
og pensionister 50 kr. pr år. Leje af Skolen koster 1200 kr. incl. rengøring.
Gå ind på Viskinge Beboerforenings hjemmeside og se gamle numre af bladet www.viskinge.dk
og andre praktiske oplysninger.
NOGET AF EN HANDY-WOMAN – I VISKINGE
Sadelmageren.nu er en lille virksomhed belliggende på Hovedgaden 60 i Viskinge.
Værkstedet har eksisteret i 7 år her i Viskinge, men jeg har en lang årrække bag mig, hvor jeg har
gjort en del erfaring i at fremstille og reparere lidt af hvert.
På værkstedet fremstiller jeg bl.a. forskelligt udstyr til heste i lækkert vegetabilsk garvet læder.
Omstopper, tilpasser og monterer nye stropper i sadler. Syr halsbånd og liner i samme lækre
læderkvalitet, samt i nylon med forskellige flotte bånd, eller med navn, samt syr hundedækkener
efter mål.
MEN desuden...
- fremstiller jeg bælter, kamera-remme, punge, knivskeder, hyldestropper mm. efter ønske.
- Broderer billeder/logo eller tekst på sadelunderlag, dækkener, jakker, håndklæder,
kasketter, præmier mm.
Det er kun fantasien der sætter grænser, og du er altid velkommen til en uforpligtende snak
om, hvad der evt. kan lade sig gøre.
- Jeg reparerer selvfølgelig også udstyret når det er slidt. Det kan ofte betale sig. Også
tasker, skindjakker, sprayhoods, presenninger, fortelte mm. passerer gennem mit værksted,
når der er gået en lynlås, en rude eller der er kommet en flænge.

EKSEMPLER:

Bælte natur, 48 mm

Lommelærke, gavepose

Halsbånd, line

Sadelstropper

Jeg kan kontaktes på tlf. 40258226 eller mail: ey@sadelmageren.nu
På min hjemmeside kan du se mere og klikke direkte ind på FB.
Eya
Sadelmageren

TAK FOR ÅRET, DER GAK
Hermed er det sidste blad i år. Vi ønsker alle en glædelig jul samt godt nytår. Som sædvanlig
kommer der ingen avis i januar, så næste nr. af bladet udkommer ca. 1. februar 2019
Tak til alle avisbudene der bringer Viskinge Folkeblad ud. Tak til alle der støtter vores blad med
annoncer og indlæg og til alle jer der støtter vores arrangementer, ikke mindst ”kogekonerne”. Tak
til Gunnar for pasning af Viskinge Beboerforenings hjemmeside www.viskinge.dk.Tak til Kirsten
Trolle for trykning af vores avis. (Kirsten siger: Og tak til Anne Grethe, der styrer os igennem med
fast hånd).
En helt speciel tak til vedkommende som slår græsrabatter på begge sider af Lille Hovedgade.
Når vi går ture om morgenen nyder vi at se de nyslåede rabatter hele sommeren.
Hilsen
Morgen fruerne

OG ENDNU EN TAK
Fredag d. 9. nov. og lørdag d. 10. nov. var alle interesserede inviteret til tidlig julehygge i mit lille
Værkstedsgalleri, og jeg var helt overvældet over den stor interesse! 120 personer valgte fredag
og lørdag at kigge indenfor og opleve atmosfæren i mit lille Værkstedsgalleri. Der var fyret godt op
i brændeovnen, og varmen blev kombineret med duft og smag af gløgg, samt stille musik og
mulighed for at se og evt. købe relieffer af drivtømmer, glas og sten, samt kort, bl.a. julekort, og
plakater med egne digte, min digtsamling, stjerner, hjerter, engle samt andre oplagte ting til
julehilsner og julegaver. Man kunne også vælge bare at nyde stemningen sammen med et glas
gløgg i Værkstedsgalleriet, haven eller vores lille havestue.
Udstillingspladsen var i år udvidet en smule, ved at vores 110 år gamle vaskehus (hvor
gruekedlen for øvrigt er bevaret) også var inddraget til udstilling.
Årets julekort med eget foto og digt blev for første gang vist frem. Det lille digt på kortet kan for
øvrigt synges på Emmy Köhlers melodi til ”Nu tændes tusind julelys” fra 1898. Julekortet er trykt
på genbrugspapir, og genbrug går igen i mange af de ting jeg laver, hvor materialerne er
drivtømmer, glas og sten. I år blev gløggen også serveret i genbrugskopper fra den lokale Røde
Kors butik i Svebølle, i stedet for plastikkrus for at fremhæve genbrugstanken.
Jeg er virkelig dybt taknemmelig over den store opbakning til arrangementet, og takker alle, der
kiggede forbi i mit lille Værkstedsgalleri, hvor jeg for øvrigt har åbent hver onsdag kl. 16-18 og
ellers efter aftale.
Mange taknemmelige hilsner
Rikke Breindahl Knudsen

EN HILSEN FRA ”KRYDDERBEDET” PÅ LINDEVEJ
Ja, ”krydderbed” i gåseøjne, for takket være den varme sommer døde de fleste af planterne af
tørst, selv timian’en. Men altså: Tanken er stadig, at bedet på Lindevej (langs ”Skolens” udhuse)
også skal indeholde krydderurter til gratis brug.
Der er faktisk også to af planterne, der har overlevet: En stor, kraftig SALVIE og en ROSMARIN.
Alle er velkomne til at høste af dem – snup evt. noget, inden frosten tager det. Så ser vi, om
udvalget kan blive lidt større næste år.
Kirsten

VÆRD AT VIDE om Viskinge Beboerforening:
Formand Niels Torp Olsen torpn@os.dk 61658357
Næstformand/ Sekretær Laila Sørensen 21921937
Udlejning af Skolen: Carsten Ravn 20333055
Kasserer: Erling Poulsen
Menige medlemmer: Carsten Ravn 20333055 og Henning Nielsen 59294327/61370218
Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. februar 2019
Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 25. januar 2019.
Hvis du vil have et indlæg, en annonce eller andet med i avisen, kan du sende det til
annegrethe@viskinge.com. 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

Harmonia Klinikken
Velkommen til effektiv kombinationsbehandling,
skræddersyet efter dine behov.
Bioptron Lysterapi – Elmedistraal - Massage Zoneterapi-Øreakupunktur
Nyhed: Japansk Lifting - Naturlig og anerkendt
Facelift, uden kirurgi.
Kommer i februar 2019: Japansk ansigtsakupunktur – et supplement til Japansk Lifting, til
behandling af dybere furer og rynker i ansigtet.

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, Biltelefon 2041 4066

Kærlig hilsen Terese I. Grahl - Ranjevej 4, Viskinge
– 4470 Svebølle & Vestervangvej 1,
Vesterlyng – 4500 Nykøbing Sjælland
Åben mandag til fredag fra kl. 09-17
BOOKING : 5020 1510

