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Hermed Viskinge Folkeblad Juni 2019. Vi ønsker alle bladets læsere og avisbude god pinse og en 
god sommer. Viskinge Folkeblad holder sommerferie i juli måned og kommer igen til august, hvor 
vi kommer med datoer for opstart af kortspil og kommende arrangementer i Viskinge 
Beboerforening. I mellemtiden kan man evt. holde sig orienteret på Viskinge Beboerforenings 
Facebook-side. 

Vi efterlyser stof til avisen. Det ville være hyggeligt om der var nogen som havde lyst til at komme 
med indslag eller kommentarer eller andet til avisen. 
 
AVISBUDENE 
Hvordan lander Viskinge Folkeblad egentlig i jeres postkasser? Ren magi? Nix, en trofast skare af 
bude, hvoraf de fleste har passet tjansen i alle 19 år. Og hvem er så ’dit’ avisbud? 

Her er de:    og deres distrikter: 
Birthe og Steen (Kastanievej):  Kirkebakken 
Carsten Ravn (Jydegårdsvej):  Kalundborgvej og medlemmer uden for Viskinge,  

der ikke får bladet pr. e-mail 
Janne Windeløv (Hovedgaden):  ”Store” Hovedgade 
Kirsten Trolle (Kastanievej): Feltergårdsvej, Stengårdsvej, Smedestræde, Lindevej 
Lene Sødorf (Skolelodden): Jydegårdsvej + ”Lille” Hovedgade 
Formand Niels (Hovedgaden): Viskingevej, ”vores ende” af Gl. Skovvej,. Mindegårdsvej 
Vibeke Bergmann (Hovedgaden): Skolelodden 
 
Vi kunne sådan set godt bruge en afløser, der kan træde til en sjælden gang ved sygdom 
eller ferie. Meld dig til Kirsten Trolle, hvis du er frisk! Telefon 40912546. 
 
 
KUNSTDAGE I PINSEN – OGSÅ I VISKINGE 
Også i år har vores lokale kunstner Tina Lund Christiansen på Feltergårdsvej 2 Viskinge åbent i 
pinsen. Kom og se hendes malerier og skulpturer og Palles Tipi. Der er rigtig hyggeligt.  
Rikke Breindal Knudsen Hovedgaden 31 i Viskinge har valgt at åbne sit hyggelige 
værkstedsgalleri den 5. juni (Grundlovsdag).  
Begge arrangementer er virkelig et besøg værd. Se deres annoncer her i bladet. 
 

 

VÆRD AT VIDE om Viskinge Beboerforening: 

Formand Niels Torp Olsen torpn@os.dk   61658357 

Næstformand/ Sekretær Laila Sørensen 21921937  

Husadministrator  Henning Nielsen  61370218   
Udlejning af Skolen  Carsten Ravn  20333055  

Kasserer: Erling Poulsen  24838216 

Bestyrelsesmedlem   Judi Hugan, 28194761  

Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. august 2019 

Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 25. juli 2019.  

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 (10 numre). Foræres-væk- og fremlysninger er gratis. - Tidligere numre mv.: Se www.viskinge.dk 
  

mailto:torpn@os.dk
mailto:annegrethe@viskinge.com


 

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 
 

 

Sponsorannon 
  



Åbent i Værkstedsgalleriet 
Onsdag d. 5. juni kl. 13-18 
 
Jeg har været i gang med at male loft, vægge 
mm i mit lille værkstedsgalleri, og åbner dørene 
igen onsdag d. 5. juni kl. 13-18, hvor alle 
interesserede er velkomne til at kigge indenfor. 
Der vil være mulighed for at se og evt. købe 
relieffer af drivtømmer, glas og sten, samt kort, 
plakater og bøger med egne digte og 
illustrationer. 
Adressen er Hovedgaden 31  
i Viskinge 
 
Kig forbi 
 
Mange varme hilsner 
 
Rikke Breindahl Knudsen 
 

 
Følg evt. med på facebook-siden: Drivtømmer, glas, sten og ord 
Eller se mere på www.rikkebreindahl.dk 

 

 
 

http://www.rikkebreindahl.dk/

