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Her er Viskinge Folkeblad efter endt sommerferie. Vi håber alle har haft en god ferie. 
Hermed kommende arrangementer i skolen. 
 
45 ÅRS JUBILÆUM 
Det er ikke til at se det hvis man ikke lige ved det, men Viskinge Beboerforening har 45 års 
jubilæum, og det  skal fejres. Skynd dig at sætte kryds i kalenderen. 
 

VISKINGE BEBOERFORENING FYLDER 45 ÅR 

Da Viskinge Beboerforening fylder 45 år i år, har vi besluttet at lave en fest ud af det. 

Det bliver lørdag den 31. august 2019 kl. 13.00 

Festen afholdes i Den gamle Skole i ”skolegården”. Der bliver rejst et stort festtelt, hvor der bliver 
levende musik til band. Jo jo, det bliver skam hyggeligt. 

Der vil blive sat nogle grill’s til rådighed, så er det meningen at man tager sit ”eget” kød med, som 
man vil grille. Så får man det man synes bedst om. Nogle vil have bøf, andre kylling, andre igen vil 
have pølser osv…… 
Beboerforeningen giver kold kartoffelsalat, blandet salat, flütes, kaffe og kage. 
Drikkevarer SKAL købes på stedet til absolut rimelige priser. 

Så sæt et STORT X i kalenderen ud for den 31.8.19, og kom og få en dejlig dag sammen med os 
andre. Både voksne og børn har brug for at hygge sig sammen ;o) 

Af hensyn til planlægning med diverse indkøb, bedes Du meddele hvor mange I kommer fra DIN 

familie. Du melder dig til hos Judi Hugan tlf. 28194761 INDEN DEN 19.8.19 

Mvh 
Judi Hugan 

Kommentar fra redaktøren: Rigtig god lejlighed for tilflytterne til at møde ”de lokale” – og 
hinanden. Eller er der måske ligefrem behov for en ”tilflytter-fest”?? 
 
KORTSPIL STARTER 
Dato for opstart på kortspil: tirsdag d.24. september 2019 kl. 19. 
Kom og få nogle hyggelige timer. Der er plads til flere. Vi starter kl. 19 og spiller til ca. 20.30 
hvorefter vi holder en kaffepause og spiller derefter til ca. 21.30. Beløbet vi vinder lægger vi i en 
kasse, og når sæsonen er slut går vi ud og spiser for de penge der er i kassen.  
Vel mødt til en hyggelig aften. 
 
NY LEJER I ”SKOLEN” 
Lejligheden 37,1 er lejet ud fra 1.7.2019, og vi vil nu byde Julie velkommen til byen og håber hun 
vil falde godt til. Julie er flyttet ind pr.1.7.2019. 

Formand Niels 

 
 
  



KOM TIL RELEASEFEST PÅ BIBLIOTEKETS 
NYE ETERÅRSKATALOG 2019!   

Glæd dig! Nu sender Kalundborg Biblioteker endnu et 
program- katalog på gaden, spækket med kulturelle 
oplevelser og spændende artikler.  

Det fejrer vi med en releasefest d. 17. august kl. 10 - 13 på 
Svebølle Kvik Bibliotek i Åvangen:  

 Velkomst ved formand for Kultur- og 

Fritidsudvalget Ole Glahn  

 Svebølle Biblioteksgruppe er medværter med 

drikkevarer og sødt  

 Du har muligheden for, at møde en bibliotekar fra 

Kalundborg biblioteker 

 Reersø Harmonikaklub underholder  

 Der er gemt gavekort til køb af billetter, til værdi af 

150,- kr. i et katalog, i hver af vores afdelinger. 

Måske er du den heldige der vinder, når du henter 

et katalog!  

 Se hele programmet fra de forskellige biblioteker 

på www.kalundborgbib.dk  

Vel mødt i Åvangen – og det er selvfølgelig gratis 

Svebølle Biblioteksgruppe og Kalundborg biblioteker 

Red.: Bare for en ordens skyld: Med ”RELEASE” mener de såmænd bare udgivelse, premiere 
eller offentliggørelse, men staklerne var åbenbart i bekneb for et dansk ord. Så hellere forvirre 
læserne .....  
 
VISKINGE KIRKEMUR – EN MUR MED EN HILSEN FRA BRONZEALDEREN 
Men hvad er nu det for noget? 
Slots- og Naturstyrelsen skriver om vores kirkegårdsmur, at den er dokumenteret, som et jorddige 
i år 1067 og over de næste 942 år ( år 2009) er muren udbygget, 
og vedligeholdt.  
 
Men kirken er fra begyndelsen af 1200-tallet, hvordan passer det 
med et dige fra år 1067? Har der været en tidlig trækirke, måske 
bygget af Hvideslægten?  Det er der ikke dokumentation for, men 
alt er muligt. Se note 

 
Da jorddiget/muren blev bygget, så kom der en sten nederst i 
sydmuren, og den indeholder en hilsen fra Bronzealderen. 
 
Stenen  
Den ser ikke ud af meget, men den er så betydende, at hvert 
andet år bliver stenen kontrolleret af et museum fra Vest 
Sjælland, enten Holbæk, Kalundborg eller Roskilde museum 
 
Roskilde Museum skrev fra deres besigtigelse i 2016: 
 
 
 

 

 

Stenen er i sydmuren.  



Her er “Skålstenen” 

 

I den sydlige kirkegårdsmurs yderside mod vest, 
ca. 5 m øst for den sydvestvendte smalle 
trappeindgang, sidder en ca. 57cm lang og 45 
cm høj sten med i alt 12 skålformede 
fordybninger. Stenen sidder nederst i 
murforløbet, som i dag er kalket/malet hvid. 
Stenens afgrænsning er i øvrigt svær at se, idet 
muren og ujævnheder er spartlet ud. Ved 
besigtigelsen i 1965 målte man skåltegnenes 
bredde til 5 cm og deres dybde til ca. 1 cm. 
 
Hvad fortæller stenen? 
Blandt arkæologer og museumsfolk er der 
enighed om, det er en ”lokal Fred Flintstone 
hilsen” fra Bronzealderen, altså for 2500 år til 
4000 år siden. Stenen er en såkaldt ”Skålsten”. 

En sten der ofte er fundet blandt topstenene i gravhøje, ikke alene fra bronzealderen, men helt 
tilbage til jernalderen. 
Her hører enigheden blandt eksperterne også op. Så lad os læse, hvad Gyldendals ”Store 
Danske” skriver om Skålsten og tage det som en retningslinje for betydningen, men det kræver 
nok lidt fantasi for at læse teksten, se på stenen og så få en dybere forståelse.  
 
Skåltegn, skålgrube, rund fordybning, indhugget i klippe eller sten. Skåltegn må betragtes som 
det enklest mulige motiv, en cirkel, og en entydig tolkning kan ikke angives. Ud fra 
sammenhængen kan et skåltegn fx være en gengivelse af Solen eller mellem benene på en 
kvinde en markering af køn. Skåltegn var i sig selv et helligt symbol.  
 
Som afslutning vil vi skrive, at det interessante er, at der i vores Viskinge kirkegårdsmur findes et 
”hedensk symbol” med en besked fra en tidlig Viskinge beboer. 
 
Vedr. fredningsområdet for skålstenen i kirkegårdsmuren: Se den lidt længere artikel på 
www.viskinge.dk  
 
Note: En tak til Ingrid Maarup for hendes hjælp med de historiske kendsgerninger 

Olaf Rye Hintze 

 
 

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. september 2019 

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

http://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 
 

 

Sponsorannonce 
 


