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Her er Viskinge Folkeblad igen efter endt sommerferie. Vi håber alle har haft en god ferie.
Vi kan da ikke klage over sommeren i år. Det skulle da lige være varmen. Vi kommer med datoer
for opstart på vinterens aktiviteter i næste nr. af bladet.
Anne Grethe og Doris

NYT FRA FORMANDEN
Ølsmagning: Viskinge beboerforening afholdt fredag d. 29. juni 2018 et arrangement med ølsmagning. Der var 20 deltagende, og de 20 der kom, havde en super hyggelig aften. Der blev
serveret sandwich samt øl.
Vi fik Sorø bryghus på besøg. Ronny havde 5 slags med. Det var super gode øl, og der var lidt til
enhver smag, fra en procent på 4,6 til den stærkeste på 10,0 procent.
Sorø bryghus havde givet os en gave, så vi kunne trække lod om den på indgangsbilletten.
På billedet ses fra venstre: Lærke der trak vinderen,
Ronny der er ejer af Sorø Bryghus og Ken der
vandt.
Tusind tak til Ronny fra Sorø bryghus for gaven og
hans fantastiske præsentation af de forskellige øl.

Vi fik en ufattelig stor ros fra de fremmødte, som vi ville tage med os, når vi afholder de næste
arrangementer.
Hvis du endnu ikke er blevet medlem, og tænker at det ville du gerne, så kontakt formanden: Niels
T. Olsen på tlf: 61658357 – grundet arbejde vil det være lettest at ringe til ham efter kl.14.30 i
hverdagene.
Sidder i med en masse gode ideer til fremtidige arrangementer vi kan lave, så ville vi blive rigtig
glade for at høre fra jer.
Stor tak til de fantastiske mennesker der støtter op og deltager i vores arrangementer. En stor tak
skal også lyde til dig, tak - fordi du gad læse med, vi håber at høre fra dig.

Lejligheden: Som i nok har læst i avisen, så havde vi sat lejligheden til leje i stuen, da der
desværre var nogen der valgte at fraflytte lejligheden. Vi har været utroligt glade for at have dem
boende i 7 år.
Derfor vil vi nu byde Solveig velkommen til byen. Solveig er flyttet ind pr.1-7-2018
Vi håber at få rigtig mange gode stunder.
Niels T Olsen Formand
Viskinge beboerforening
.

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

