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INDBYDELSE TIL
ØLSMAGNING!
Endelig er det tid til, at
Viskinge Beboerforening
afholder en ølsmagning.
Dette vil finde sted fredag d.
29.6.2018 kl. 18.30.
Prisen er 125 kr. for
betalende medlemmer af
Viskinge Beboerforening
(Medlemsnummer eller
adresse skal oplyses ved
tilmelding) og 150 kr pr.
person for ikke-medlemmer.
Priserne er inkl. foredrag
og ølsmagning fra Sorø
bryghus samt sandwich.
Tilmelding foregår via sms:
61658357 til Niels T Olsen.
Betaling ved tilmelding via
mobile pay eller konto nr.
2428 6888469344 (tilmelding
er først gældende ved
betaling). Husk navn eller
medlemsnr.
Der er begrænset antal
pladser, så tilmelding er ”først
til mølle”.
Senest tilmelding og betaling
d. 10.6.2018.
Niels

LOKALT NYT FRA VISKINGE
Max (som vi alle kender som ham, der i mange år har været næsten først med at sælge nye
kartofler til os) har solgt Mindegården, som ligger lige uden for byen, og sin ejendom på
Kalundborgvej til Meinerts Mølle og landbrug. De ejer bl.a. Viskingegården der dyrker økologisk og
sælger melet fra deres fine gårdbutik. (Se annoncen i Viskinge Folkeblad). Max lover der ikke
bliver forandringer de næste to år hvad kartoffelsalget angår, og han bliver boende på gården og
er stadig at finde når vi kommer og køber kartofler.
Det bliver spændende om der på et tidspunkt bliver salg af økologiske grøntsager.
Anne Grethe

FRA FORMANDEN:
FÆLLESSPISNING:
Fredag d.13. blev der
holdt fællesspisning
for medlemmer i
skolen.
Der deltog 21 pers.
Som førstegangsdeltagende blev vi helt
overvældet af den
rolige og afslappende
stemning der var.
Til hovedret var der
mørbradgryde med
kartofler, ris og salat.
Derefter var der
fløderand med frugter.
Til sidst blev der
serveret kaffe med
småkager.
Vi klager bestemt ikke
– og derfor vil vi sige:
tak for lækker mad.
Ind imellem blev samtalerne afbrudt. Da det var tid til at synge. Hold nu fast, der blev grint efter
sangene.
Næste gang der er fællesspisning, håber vi at se endnu flere deltagende, nye som gamle
medlemmer. Vi glæder os i hvert fald til næste gang.
Ina og Niels (formand og frue til venstre i billedet)

KORTSPIL:
Kortspillerne holdt afslutning på Reersø kro, med 3 retters menu den 25.4. Vi skulle jo have brugt
overskuddet fra vinterens spilleaftener. Vi var 14 personer og havde en hyggelig aften.
Vi glæder os allerede til den nye sæson som starter i september, og håber flere har lyst til at spille
med.
NY KASSERER:
Velkommen til Erling Poulsen som er ny kasserer i Viskinge beboerforening. Erling bor på
Kirkebakken i Viskinge.
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KUNST I PINSEN
igen i år kan man besøge
Tina og Palle på
Feltergårdsvej 2 i Viskinge.
Kom forbi en af
pinsedagene og hils på, det
er altid hyggeligt at snakke
med andre Viskinge
borgere. Vi har kaffe og te
på kanden, og samtidig kan
I se malerier, der er
inspireret af naturen her,
legende børn og den
indianske tanke. I vil kunne
finde skulpturer til huset
eller haven, da Tina
arbejder med genbrug og
naturmaterialer forarbejdet i
skulpturlim, samt i beton.
Skulpturerne er finurlige og
sær-egnet og ikke to er ens.
I haven vil I kunne opleve
Palles Tipi, og få en snak
om de nordamerikanske
indianere.
Vi glæder os til at se dig/jer.
Venlig hilsen
Tina Lund Christiansen
tlf. 40422747
tina@mmap.dk
www.gallerilund.dk
www.facebook.com/TinaLundChristiansen

Hej.
Jeg har nogle Brother farvepatroner til printer, som jeg vil forære væk, da de er et
fejlkøb.
LC227XL: gul, rød og blå er i ubrudt emballage, 2 sorte der er åbnet.
Mvh. Eya

Telefon : 40 25 82 26
Adresse : Hovedgaden 60, 4470 Svebølle
Mere på :www.sadelmageren.nu
Åbningstider :
Mandag : efter aftale
Tirsdag til Torsdag : 7 til 16
Fredag : 7 til 13

FANDENS ...
... mælkebøtter! Nu står de igen i fuldt flor på Viskinges
”ingenmandsland” – de smalle græsrabatter uden for hække og
stakitter. Ingen vil vist rigtig kendes ved dem, men én ting er
sikkert: Inden længe spreder de deres frø ind i vores velplejede
haver, og så har vi underholdning til resten af sommeren. Så hvis
nogen skulle føle trang til at gøre noget virkelig nyttigt, så tag lige
at hive hovederne af dem og smide dem i affaldsbeholderens biorum. På forhånd tak!
Kirsten T., havedyrker

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

