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DU KAN STADIG NÅ DET! 
Ølsmagning 29.6. 2018 kl. 18.30 
Sidste frist for tilmelding og betaling til ølsmagning er 10.6.2018 Tilmelding til form. Niels Torp 
Olsen, tlf.61658357. Mobile pay eller konto nr. 2428  6888469344. Husk navn og 
medlemsnummer. 

Niels 

 
KUNST I PINSEN – I VISKINGE 
Rikke Breindal skrev:  Jeg fremstiller relieffer af drivtømmer, glas og sten, og skriver desuden 
digte. I efteråret 2017 udgav jeg en digtsamling, hvor min digte er illustreret af egne relieffer. I år 
var jeg for første gang med som udstiller til Kunst i Pinsen. Forberedelserne var mange, for både 
mit lille værkstedsgalleri og haven skulle gerne vise sig fra sin bedste side. Vejret valgte heldigvis 
også at vise sig fra sin allerbedste side, og i alt kom der ikke mindre end 150 besøgende, fordelt 
over de tre pinsedage. Det blev til rigtig mange hyggelige, spændende, givende, sjove og 
interessante snakke med besøgende i alle aldre. 
Jeg holder selv umådelig meget af at være i mit lille værksted, hvor legen med naturmaterialer og 
glas får frit spil, og tidsfornemmelsen nærmest forsvinder. Mange af de besøgende blev i 
værkstedet et stykke tid, og gav sig god tid til at gå på opdagelse i både værksted og have, drikke 
en kop kaffe eller et glas hvidvin, smile af de finurlige ting, der kan komme ud af naturmaterialer; 
og flere børn fandt vej til svævebanen i haven. 
Det var en rigtig god oplevelse at deltage i Kunst i Pinsen, og hyggeligt at vi er to, der er med i 
Viskinge. Måske flere vil være med næste år?? 
På facebooksiden ’Drivtømmer, glas, sten og ord’ ligger en del billeder fra pinsedagene, hvis 
nogen skulle have lyst til at se mere.  

Vh og god sommer 
Rikke 

 
Tina Lund Christiansen skrev:  Pinsekunst på Feltergårdsvej 2. Vi har været eneste pinse 
udstiller i Viskinge de sidste 4 år, men i år ud-stillede Rikke også, det er jo herligt. Men selv om vi 
var to, kom der alligevel lige så mange gæster som de andre år. Vi havde en dejlig pinse, mange 
skønne snakke, en del værker fik nyt hjem og ja, selv vejret var med os. Vi siger mange tak til alle 
der kikkede forbi, og specielt selvfølgelig til de Viskinge borgere der kom til en snak.  
 

Venlig hilsen 
Tina Lund Christiansen 

tlf. 40422747 
tina@mmap.dk 

www.gallerilund.dk 
www.facebook.com/TinaLundChristiansen 

 

Lejlighed til leje 
Fra 1. august 2018 bliver der en lejlighed ledig i Skolen, Hovedgaden 37, stuen. Den 
er på 105 kvadratmeter og indholder 4 værelser. Husleje: 4200 kr. + forbrug. 
Indskud: 3 mdr. husleje  + 1 mdr. forudbetalt husleje. 
Henvendelse til formanden på tlf. 61658357 efter kl. 15.00. 
Der vil evt. være mulighed for overtagelse før. 
                           Formand Niels Torp Olsen 

mailto:tina@mmap.dk
http://www.gallerilund.dk/
http://www.facebook.com/TinaLundChristiansen


GOD SOMMER!  Sidste nummer inden sommerferien. Næste nr. af Viskinge Folkeblad udkommer 
ca. 1. august, så vi vil gerne ønske alle en god sommer. Vi starter sæson op igen 25.9.2018 kl. 19. 
Vi håber at se nye ansigter, for vi har nogle hyggelige timer som vi gerne vil dele med flere. Indlæg 
til avisen kan sendes når man har dem. De kommer med i bladet så snart der er plads.  

Hilsen Doris og Anne Grethe 

 

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  

Kasserer: Erling Poulsen 

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

Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. AUGUST 2018 

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

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 

 

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 

 
 
  

 

GOD SOMMER, ALLE SAMMEN 
 
VI SES OMKRING 1. AUGUST! 

mailto:torpn@os.dk
mailto:annegrethe@viskinge.com

