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SIDEN SIDST 

Så kom der lige 45 lys i lagkagen 
Og hvilken dag det blev – HURRA for det!!!! 

Viskinge Beboerforening’s 45 års fødselsdag blev holdt lørdag den 31.8.19 kl. 13, og det var bare 
sådan en god dag. 

Festteltet blev allerede rejst om torsdagen, og gulv blev skam lagt lige så flot, med ekstra plads til 
vores musiker Eddie. Borde blev opsat og dækket op på festligste vis, så alle tilmeldte kunne 
sidde inden under teltdug, hvad enten det ville være i ly for sol eller regn.  
5-6 store grill’s blev opsat, så folk selv kunne grille deres medbragte kød/spyd/pølser m.m.  
Salat, kartoffelsalater og brød stod Beboerforeningen for. 

Kl 13 præcis var Eddie ”ready”, og slog tonen an til en festlig dag.  
Bøffer og andet lækkert kød blev lagt på de mange grill’s, og snakken gik lystigt rundt om bordene, 
og hyggen bredte sig.  
Ole Glahn holdt tale under middagen om hvordan Beboerforeningen startede, det var rigtig sjovt at 
høre om de gode gamle dage. Senere fortalte Sanne (vores præst) lidt omkring hendes virke, og 
om hvilke muligheder der kan være for et muligt samarbejde imellem kirken og ”Den gamle Skole”. 

Så var vi pludselig nået til kaffe og kage, med mulighed for tilkøb af Irish Kaffe, jo jo – det var 
skam en god dag ;o) 
Eddie spillede for det hyggende folk, og der var musik for enhver smag. 

Hen under aftenen begyndte folk at bryde op, og vi fra bestyrelsen takker for det gode fremmøde og 

for en rigtig hyggelig dag. 
 
Dette koncept kan man godt bruge en anden gang, det fungerede bare så fint. 

På bestyrelsens vegne / Judi 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Fællesspisningen Mortens aften fejrer vi i år fredag den 8  november 2019 kl 17.30. Prisen er 70 
kr. pr. person. Der serveres andesteg og flæskesteg med det hele og til dessert risalamande. 
Derefter kaffe og småkager. Vin, øl og vand købes i skolen til rimelige priser. Sidste frist for 
tilmelding er mandag den 4. november til Doris på tlf.59294327/61370218. 

Doris 

HALLOWEEN TORSDAG DEN 31. OKTOBER 

Jeg holder åbent hus i Sadelmagerværkstedet på Hovedgaden 60. Kom og se hvad jeg laver og få 
en hyggelig snak. Der er åbent fra kl. 16 til kl. 19.  Der er kaffe, the, saftevand og kage. 

Venlig hilsen Eya 

 
 
  



HAR i SET DET??? 

Der var lige én, der fik et flip og fjernede ukrudtet i Lindevej-svinget. Desuden blev al den jord 
skovlet væk, der lå under hækken – så Lindevej blev lige pludselig udvidet med ca.½ meter, og 
med asfalt næsten ind til hækken.. Nu skal hækken bare lige klippes færdig, men jeg har hørt der 
kommer et par friske fyre med en trailer og klipper den, og kører jordbunkerne væk. Ak ja, hvor 
bliver her pænt. Dejligt når vi får – og har – noget pænt at kigge på i vores lille by. Det gælder 
også Lille Hovedgade med altid nyslåede græsrabatter. 

Anne Grethe  

DER ER GANG I BIBLIOTEKET 
 
Oktober måneds - biblioteksarrangementer i Åvangen - Svebølle 
I Åvangen har vi i oktober måned flere biblioteksarrangementer, både for vokse og for børn. For at 
deltage i arrangementet skal du have en billet, og det kan du få på flere måder.  Hvordan? 
 
Der er flere muligheder: 

 Du kan gå ind på internettet, vælg Kalundborg biblioteker (https://www.kalundborgbib.dk/) 

Vælg Det sker, Vælg dit arrangement, og så kan du både læse om arrangementet og 

bestille en billet. 

 Besøg biblioteket i Kalundborg 

 Besøg Bibliotekscafeen i Åvangen Svebølle. Den er åben den første torsdag i hver måned 

fra klokken 19-21. Den første torsdag i oktober måned er den 3. oktober 

 

Husk der er 2 priser for at deltage. En normal pris og en billigere pris for medlemmer af 
biblioteksklubben. Det er gratis at være medlem af biblioteksklubben. Når du køber en billet, kan 
du også tilmelde dig biblioteksklubben. 
 
Arrangement 10. oktober klokken 19-21 ”Forsvundne 
 arvinger". 
Adam Jon Kronegh, kendt fra DR-programmet 
“Forsvundne  Arvinger” fortæller om sit arbejde med 
udsendelsen, og  om  hvordan han finder ukendte arvinger 
 samt andre spændende historier, han er stødt på, gennem 
 sit arbejde  ved Rigsarkivet. Pris 95 kr. og for medlemmer 
af biblioteksklubben 75 kr. 
 
 

 

Efterårsferie arrangement for børn  
17. oktober klokken 10-12 Kom og lav dit eget 
bogmærke 
Kom og lav sjove, finurlige eller måske skræmmende 
bogmærker sammen med os. Du kan lave flere, så du har 
både til sjove bøger og til gysere. Vi folder i farvet og 
mønstret papir, laver collage, sætter øjne på, tegner sjove 
ansigter og bruger vores fantasi. 
Hvis man er under 7 år, skal man være i følge med 
en voksen, eller en anden der kan hjælpe.. 

Gratis, men kræver tilmelding 

 

 

https://www.kalundborgbib.dk/


19. oktober klokken 10.30 – 11.05 
Børneteater 2-5 år Det er en lørdag så både 
børn og forældre kan få en fælles oplevelse 

Den grimme ælling - musikalsk dukkemagi for de 
allermindste 

Avisen Jyllands Posten skrev om forestillingen 
”Dukkerne virker levende i en grad, som jeg 
sjældent har set, dygtigt ført af Anne Nøjgård, så 
 det nærmest bliver som tegnefilm, blandet med 
stemningsbærende musik, og helt enkle 
virkemidler, der fik både store og små tilskuere til at nyde eventyret”.  
Henrik Lyding teateranmelder Jyllands Posten 
 
Teater avisen skrev 
Med en sprudlende udgave af ”Den grimme ælling” har teatret skabt en af de bedste 
teaterforestillinger nogensinde for de alleryngste.” Randi K. Petersen teateranmelder ved 
Teateravisen. 
Pris 25 kr. 

 

 
24. oktober Lone Wernblad synger for og med de 
mindste børn med Musik og sang for de fine følehorn 
 
Klokken 09.30 – 10. Børn i Dagplejen og Børnehaver er 
inviteret, selvfølgelig med de voksne. Børn 1-3 år 
Der er gratis adgang 
 

Klokken 10.30 – 11 For dig på barsel med børn 0-1 år 
 
Lone Wernblad skaber fælles sansninger med musik og dans for de mindste. Lone Wernblad 
skriver ” Alle er velkommen til at komme med deres særlige følehorn og synge med det næb, de 

har. Og det er så uanset, om du er baby med mor eller far ❤ Vi ses! Kh Lone Wernblad" 

Det er gratis at deltage. Tilmeld dig via hjemmesiden eller mød bare op på selve dagen 
På gensyn  
Biblioteksgruppen i Svebølle 
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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 
 


