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SIDEN SIDST 
 
FÆLLESSPISNING: 
Fællesspisning i skolen for medlemmer med pårørende 13. april 2018 kl. 18.30. 
Pris: 70 kr. pr. kuvert. Tilmelding senest mandag d. 9/4 2018 til Henning, tlf. 59294327/ 61370218. 
Vi starter 18.30. Der serveres 2 retter mad. Efterfølgende er der kaffe. Øl, vand og vin købes til 
rimelige priser. Vi har en hyggelig aften, hvor mange emner bliver drøftet. Der er (næsten) altid 
plads til en til, så meld dig på til en hyggelig aften. Måske får vi også lejlighed til at hilse på vores 
nye formand ... 
 
KORTSPIL: 
Denne sæson i kortspil afsluttes 27/3.18 med smørrebrød, øl og vand og en snaps. Bagefter 
spiller vi kort. 
Overskuddet fra vinterens spilleaftener bruger vi til at tage ud og spise – et nærmere aftalt sted. 
(Rigtig hyggeligt!). 
Den nye sæson starter 25/9 2018. Vi håber der vil være nye som kunne tænke sig at deltage. 
Vi starter kl. 19, spiller ca. 1½ time, hvorefter vi holder kaffepause, og derefter spiller vi ca. en 
time. 
Mød op på første spilleaften og få en hyggelig aften.  
 
NYE ANSIGTER: 
Ved generalforsamlingen blev der valgt to nye medlemmer til bestyrelsen som vi gerne vil byde 
velkommen. 
Niels Torp Olsen (ny formand) og Carsten Ravn (bestyrelsesmedlem) 
. 

Doris og Anne Grethe 

 
NYT FRA FORMANDEN: 
Viskinge Beboerforening er nu kommet på Facebook. Gå ind på facebook og bliv medlem af 
gruppen. 

Formand Niels Torp Olsen 

 
 
KEDER DU DIG I VISKINGE? 
Ideèr til nye aktiviteter modtages gerne, både evt.udstillinger og andre aktiviteter i skolen. 
Kontakt Doris, tlf. 61370218 / 59294327 eller Anne Grethe, tlf. 22813862. 
 
 

 VÆRD AT VIDE om Viskinge Beboerforening: 

Formand Niels Torp Olsen torpn@os.dk   61658357 

Næstformand/ Sekretær Laila Sørensen 21921937  

Udlejning af Skolen: Silvia Stoltenberg 30459381  

Menige medlemmer: Carsten Ravn  20333055 og Henning Nielsen 59294327/61370218 

Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. MAJ 2018 -  

Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 25. april 2018. Hvis du vil 

have et indlæg, en annonce eller andet med i avisen, kan du sende det til formanden. 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 
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ET VARMT TIP --- Små drivhuse ud af materialet fra grønsager/frugt/småkager mm 

Man behøver ikke at købe særligt indrettede ”drivhuse” til at forspire. En del af det plast som 

tomater, vindruer, jordbær mm. sælges i kan snildt anvendes. Ud over forspiring kan disse også 

bruges til karse. Hvis man vil gøre lidt mere ud af forspiringen, kan man inddele i rum vha. 

toiletruller. Et frø i hver sin rulle, og så låget ovenpå. 

Tip fra 1000 ideer 
 
 

 
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 
 

 
 
 


