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MUNDGODT OG HYGGE
Mortensaften holdes fredag den 16. november kl. 18.30. Prisen er 70 kr. pr. person.Der
serveres andesteg og flæskesteg med det hele, og til dessert ris à l’amande. (Ja, hvad ellers, og
hvem mon får mandlen i år??). Derefter Kaffe og småkager.
Vin øl og vand købes i skolen til rimelige priser.
Vi har allerede fået mange tilmeldinger, men der er plads til flere, så skynd jer at tilmelde jer. Vi
glæder os til at se jer.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 12. november til Doris på mobil tlf. 61370218.
Niels Torp Olsen
Formand

SIDEN SIDST
Beboerforeningen har afholdt et foredrag, hvor Karin Johansen kom og fortalte, hvor meget livet
kan ændres på blot 2 sekunder.
Førhen var hun fuldtidsansat. Efter ulykken var hun deltidsansat i en periode, men blev til sidst
nødt til at blive førtidspensionist, da hendes krop ikke kunne holde til at hun arbejdede mere.
Et virkelig spændene arrangement, hvor tankerne blev sat i gang.
Vi havde også fået en forsikringsmand fra Almindelig Brand (Mark) til at komme, så han kunne
fortælle lidt om, hvor vigtigt det er at have sin ulykkesforsikring samt pensionsopsparing i orden.
Det er meget vigtigt, at man har styr på sine forsikringer. Det har du selvfølgelig i forvejen, men
hvis ikke: Kontakt formanden (Niels).. Så vil han sørge for at du får et nummer til Mark, så I kan
aftale et uforpligtende møde.
Foruden Karin og Mark var der mødt 16 mennesker op for at høre dette. Vi vil gerne takke alle for
jeres deltagelse.
En tankevækkende aften. Pas på hinanden derude, og husk at være der for dem I holder af. Vi
ved ikke, hvornår livet slutter.
Niels Torp Olsen
Formand

JULEN STUNDER TIL, OG ....
Rikke Breindal Knudsen holder åbent i sit hyggelige galleri Hovedgaden 31 i Viskinge fredag den
9. og lørdag den 10. november. Se mere i Rikkes annonce i bladet.
Næste arrangement i Skolen
Der holdes Livsstil Jul i Skolen den 15. december med mange forskellige stande.
Mere herom i decemberbladet..
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. 25.. NOVEMBER 2018
Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 20. november 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

Harmonia Klinikken
Velkommen til effektiv kombinationsbehandling,
skræddersyet 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.

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

Kærlig hilsen Terese I. Grahl - Ranjevej 4, Viskinge
– 4470 Svebølle & Vestervangvej 1,
Vesterlyng – 4500 Nykøbing Sjælland
Åben mandag til fredag fra kl. 09-17
BOOKING : 5020 1510
Julehygge i Værkstedsgalleriet,
Hovedgaden 31 i Viskinge
Fredag d. 9. nov. kl. 16-19 og lørdag d. 10. nov. kl.
11-16 skruer jeg ekstra op for hyggen i mit lille
værkstedsgalleri og inviterer ALLE interesserede
indenfor til tidlig julestemning.
Der vil være mulighed for at se og evt. købe
relieffer af drivtømmer, glas og sten, samt min
digtsamling, julekort og andre kort, samt plakater,
engle, stjerner og andre overraskelser.
Vores tre børn har også været i gang og sælger
fine foldede diamanter i papir, tasker, syet af
genbrugsstof og små nisser til juledekorationerne.
Der vil stå gløgg på brændeovnen og lidt
småkager i skålene.
Kig gerne forbi
Mange hilsner fra Rikke
Se evt. mere på FB: ’Drivtømmer, glas, sten og ord’ eller
på www.rikkebreindahl.dk

