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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Viskinge beboerforening   På en ekstraordinær 
generalforsamling den 29. april 2019 blev regnskabet godkendt. Der deltog 12 personer. Man sluttede med 
kaffe og småkager. 

Niels Torp Olsen 

 
FÆLLESSPISNING   Den 5. april var der fællesspisning i skolen. Menuen bestod af kogt hamburgryg og 
kartofler og grøntsager, med citronfromage til dessert og til sidst kaffe og småkager. Der deltog 23 
personer, og vi havde en hyggelig aften med lækker mad. Snakken gik højt, og det blev ud på de små timer 
før de sidste blev trætte og gik hjem. 

Annje Grethe 
 

KORTKLUBBENS AFSLUTNING   Kortklubben afsluttede klubbens vinteraktivitet, og i år valgte vi Strids 
Mølle café og spisested, som er et meget hyggeligt sted  
Vi valgte en lækker brunch- anretning som bestod af røget vildt fra Kattrup Gods og Steensgaard charcuteri 
med diverse dressinger. Desuden lokal friskpresset æblemost, yoghurt –müsli og honningristede nødder,  
blødkogte økologiske æg og ost og Bedstes  marmelade. Dertil det lækreste brød fra egen stenkværn og 
bageri. Melet kommer fra marken lige omkring Strids Mølle.  
Vi sluttede med kaffe og småkager, med kaffebønner fra Zambia ristet på Strids Mølles eget risteri. Vi kan 
varmt anbefale et besøg på Strids Mølle café og spisested.  

Anne Grethe 
 

LIDT NYT FRA SAMARBEJDSPROJEKTET SVEBØLLE-VISKINGE   29. april 2019 mødtes trafikgruppen 
med to ingeniører fra Kalundborg kommune. Det blev et møde som vi alle var tilfredse med. Vores forslag 
om cykel- og gangsti fra Viskinge til Svebølle skulle være tæt på en realitet. Mest sandsynligt bliver nok at 
gøre Viskingevej bredere med cykel- og gangsti i begge retninger, og mere belysning. På Frederiksberg 
ved Svebølle bliver fortovet forbedret. Det blev aftalt at mødes igen, gerne før sommerferien. 
PS: Børnehuset i Viskinge er ikke ”på tapetet” endnu, men det er ikke for tidligt at gå i tænkeboks mht. 
hvad bygningen evt. kan bruges til, når børnehaven på et tidspunkt flytter til Svebølle. Kom gerne frem med 
jeres ideer!  

Anne Grethe 
 

 

               Til Salg 2 billetter til Cirkusrevyen den 15. juni 2019 kl. 18.  400,- pr. stk. 
               Normalpris kr. 565,- Henvendelse til Ole Glahn Tlf. 40456322 el. 22814144. 
 

                                                                                                                              Ann Glahn 
 

VORES KRYDDERURTER PÅ LINDEVEJ 
I bedet bag beboerforeningens udhuse er der p.t. 6 slags krydderurter, og nu er der kommet skilte ved 
dem. Det er:citronmelisse, oregano, salvie, fransk syre, citrontimian og rosmarin. Lidt senere kommer der 
måske basilikum og persille. De er til fri afbenyttelse, men gå lidt nænsomt til dem, der er små endnu!  
PS: De to yucca’er for enden af bedet er ikke med i ”pakken”, så lad dem nu være, hvis de blomstrer igen i 
år, ikk’? (Sidste år var der nogen, der snuppede den ene blomsterstand).  

Kirsten 
 

 

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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