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SIDEN SIDST
Viskinge beboerforening afholdt borgermøde d.21/8-19. Der var mødt 12 mennesker op. Vi fik
snakket frem og tilbage om de mange ønsker Vi i Viskinge har.
Der blev blandt andet forslået følgende:
- Renovering af gadekæret, evt med bord-bænkesæt.
- Renovering af den eksisterende legeplads (da vi fortsat har fået lov til at benytte jorden. Evt med
bålsted, måske et shelter, da man ville kunne ligge rigtigt lækkert blandt de mange træer.
- Etablering af BMX bane på samme jord, da der i forvejen er gravet huller til dette.
- Flagallé, så den kommer til at gå hele vejen igennem Viskinge, og ned mod Svebølle (Inden vi
når til åbent land, da man ikke må flage i åbent land.)
Der blev også snakket trafiksikkerhed, da der skal gøres noget ved dette.
Vi håber i vil være med til at støtte op om de forslag vi har.
Ina Olsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER i efteråret og vinterens løb i Viskinge Beboerforening. Kom og
få nogle hyggelige timer. Sæt allerede kryds i kalenderen.
Vi starter kortklubben op 24. september kl. 19.
Vi spiller fra kl 19 til 20.30. Da holder vi en kaffe/the-pause, som regel med hjemmebag! Derefter
spiller vi igen til ca. 21.30. Beløbet vi vinder lægger vi i en kasse og gemmer dem til vi holder
afslutning i foråret, hvor vi så hygger os for det beløb der er i kassen. Det plejer at være rigtig
hyggeligt. Kom og få en hyggelig aften. Alle er velkommne.
Doris/Henning

Vi arrangerer traditionen tro Mortensaften. I år bliver det 8. november kl. 17.30. Vi anbefaler
at man tilmelder sig i god tid. Sidste år måtte vi melde alt udsolgt - 50 personer var mødt.

VINSMAGNING
VISKINGE BEBOERFORENING
Fredag 04-10-2019
KL: 19:00
KOM TIL VINSMAGNING I DEN GAMLE SKOLE,
HOVEDGADEN 37 – 39 4470 SVEBØLLE
OG HYG JER MED NABOER OG BEKENDTE
OG FÅ EN GOD AFTEN
Det er Jan fra vinbyen som afholder smagningen
Der er 6 til 7 vine + tapas +ost
Spændende fortællinger om vin

Pris: 130,00Kr.
Su. Senest 15-09-2019 - FØRST TIL MØLLE
Tilmelding til Niels på Tlf. 61658357 Betaling skal ske ved tilmelding via mobilepay eller konto nr:
2428 6888469344

Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. oktober 2019
Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal indsendes senest den 25. september 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
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

