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SÅ ER DET TID ...
til endnu et arrangement i Skolen mandag den 22. oktober. Denne gang vil det være et foredrag
om kørsel i trafikken.
Vi har fået en til at komme og snakke om, hvor hurtigt alt kan ændre sig, når man har drukket
mens man kører bil.
Vi har også fået fat på en, der selv er blevet ramt, trods hun ikke var fører af bilen. Der blev
tingene også ændret på nul komma fem.
Vi får også en mand ud, der vil fortælle om forsikring i forhold til, hvordan man kan forsikre sig selv
bedst, inden uheldet er ude. Vi ved desværre ikke, om det altid rammer naboen, eller det en dag
er os selv det rammer. Derfor opfordrer vi alle til at deltage.
Dette arrangement kan alle deltage i, selvom man ikke er medlem af beboerforeningen.
Arrangementet vil være gratis – med mulighed for at købe, sodavand, kaffe og kage.
Arrangementet vil blive afholdt mandag d. 22/10-18 kl.19:30.
Vi opfordrer alle, der vil deltage, til at ’smide’ formanden en sms eller et opkald til tlf:61658357.
Der vil også være mulighed for at trykke ’DELTAG’ i den begivenhed der vil blive oprettet på
Facebook, så vi får en lille ide om, hvor mange der vil deltage, så vi kan sørge for. at pladserne er
gjort klar.
Vi håber meget at se alle jer der læser dette.

PAS PÅ JER SELV DERUDE!
Niels Torp Olsen
Formand

KORTKLUBBEN
Så er kortklubben startet. Rigtig hyggeligt - men der er plads til flere. Kom og få en hyggelig aften!

FÆLLESSPISNINGEN MORTENSAFTEN
er flyttet til 16. november kl. 18.30 på grund af udlejning i Skolen. Håber alle kan deltage denne
dato.
Selv om datoen er ændret er menuen den samme - nemlig andesteg og flæskesteg med det hele
og til dessert Ris à l’amande.
Doris

JULESTEMNING PÅ SKOLELODDEN
Julen nærmer sig, og på Skolelodden laver vi nisser i mange størrelser.
Gitte og Doris

Hej, mit navn er Rudolf. Jeg er ca. 50 cm høj og ud af en juleglad familie.
Vi findes i mange forskellige størrelser og glæder os alle til jul!

KATTEJAMMER!
Kære Medborgere
I den senere tid har en del familier været til dyrlægen op til flere gange med vores katte, som både
er neutraliseret og vaccineret, pga., at de er blevet skadet af slåskampe med andre katte. Nu vil
nogle nok smile og sige: ”Ja, men vi bor jo på landet!” Det er korrekt, men alligevel er vi jo
ansvarlige for vores dyr!
Det har resulteret i, at vi bliver nødt til at sætte bure op, så vi igen kan få bestanden af vildkatte
ned, og ifølge Dyrenes Beskyttelse siger lovgivningen, at vi har ret til at indfange fremmede katte
på vores grund og holde dem i 24 timer, inden de evt. bliver videregivet! Det er der selvfølgelig
ingen som ønsker skal ske, så derfor vil vi lige advare om hvad der kan ske i løbet af det næste
par måneder, hvis man ikke holder tjek på sine egne katte. (Evt. øremærkede/chippede katte
bliver naturligvis sluppet fri igen!)
(Vi selv kalder vores kat hjem om natten og kører aldrig hjemmefra før katten er kaldt hjem, for det
er muligt at vænne sine katte til den levestil.).
Til sidst en bøn: Jeg vil lige anmode jer alle om, om I ikke vil være så venlige at lade være med at
fodre katte udendørs. Det vil være en stor hjælp til at holde fremmede katte væk, for vi andre ser
helst, at vi kan fortsætte med at lade vore katte løbe ude frem for at holde dem inde på vore egne
matrikler!
Undertegnede ønsker på ingen måde at bestemme hvad andre gør med deres katte, så denne
skrivelse er udelukkende en venlig anmodning om vi alle ikke kunne hjælpes ad med at få
kattebestanden normaliseret.

På forhånd tak og venlige hilser
Birthe Andersen
Kastanjevej 1, Viskinge
arly61@icloud.com

NY ANNONCØR:

Harmonia Klinikken
Åben mandag til fredag fra kl. 09-17 BOOKING : 5020 1510
Velkommen til effektiv kombinationsbehandling,
Skrædder syet efter dine behov.
Bioptron Lysterapi-Elmedistraal-Massage-Zoneterapi-Øreakupunktur
Nyhed : Japansk Lifting - Naturlig og anerkendt Facelift, uden kirurgi.
Kommer i februar 2019 : Japansk ansigtsakupunktur – et supplement til Japansk Lifting, til
behandling af dybere furer og rynker i ansigtet.
Kærlig hilsen Terese I. Grahl
Ranjevej 4, Viskinge – 4470 Svebølle
Sjælland

&

Vestervangvej 1, Vesterlyng – 4500 Nykøbing

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

