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VINTERENS ARRANGEMENTER 
Efter en god varm sommer starter vi vinterens aktiviteter op i Den gamle skole.  
Nye ideer modtages med glæde. Stor tak til alle jer som bakker op om at Skolen er et hyggeligt 
sted at komme. Vi glæder os til at se gamle som nye medlemmer. 
 
KORTKLUBBEN starter tirsdag den 25. september kl. 19. 
Vi spiller til kl. 20.30 hvorefter vi drikker kaffe og the. Derefter fortsætter vi til ca. 21.30. 
Kom og få en hyggelig aften. Vi håber at mange har lyst til at deltage. 
 
MORTENS AFTEN holdes fredag den 9. november kl. 18.30. Pris pr. kuvert 70 kr. 
for medlemmer med pårørende. 
Der serveres andesteg og flæskesteg med det hele. Til dessert Ris a la mande. Spændende hvem 
der får mandlen i år.  
Sæt allerede kryds i kalenderen og få en hyggelig aften. Mere herom i næste nummer af  Viskinge 
Folkeblad. 
  
ER DET TYVERI? 
Pludselig ser vi at den røde postkasse som har siddet på huset i vores gamle købmandsforretning, 
Hovedgaden 20 i Viskinge i mange år, er fjernet. Med den ”service” postvæsenet giver kan man 
da ikke tænke sig de har taget den ned, og bare har efterladt nogle grimme huller hvor den har 
siddet. Ej heller give en besked om at Viskinges borgere og andre herefter skal køre til Svebølle 
Centret og poste deres breve der. Ved for øvrigt heller ikke om den postkasse i Centret er der 
endnu. Jeg har hørt der også er fjernet postkasser fra andre byer, så man ved jo aldrig Jeg tænkte 
mon den er blevet stjålet, eller er det postvæsenet der har fjernet den. Hvis der er nogen der har 
set eller ved noget, vil jeg da gerne høre om det. Så skal I høre nærmere.  

Anne Grethe 

 
SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMESELSKAB Amba. 
Så er det tid til afholdelse af generalforsamling mandag d. 17. september 2018. I år holdes den i 
SBI’s lokaler bag Svebøllehallen.  
 
VISKINGE I GAMLE DAGE 

Herunder Hovedgaden 
42 som den så i 1950, 
dengang der var 
manufakturforretning. 
Bygningen brændte ca. 
1952 ejeren af bygningen 
Poul Christensen 
byggede en ny forretning 
som blev nedlagt et par 
år senere. Derefter 
flyttede Viskinge Central 
ind, til den blev 
automatiseret i 1972. Nu 
driver Kisser Lady 
Salonen i bygningen. 
 

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. OKTOBER 2018 

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