
VISKINGE FOLKEBLAD 
Nr.9                                NOVEMBER 2019                                   19. ÅRGANG 
 

Udgives på privat initiativ med støtte fra Viskinge Beboerforening  Udkommer 10 gange årlig  Udsendes til medlemmer og til husstande i Viskinge 

 
SIDEN SIDST 
Endnu en hyggelig aften havde vi sammen i Den 
gamle Skole fredag den 4.10.19. Vi havde 
besøg af "Vinbyen.dk", hvor vi smagte og 
"mærkede" forskellen på vin af samme druesort, 
men hvor vinstokken havde vokset to forskellige 
steder i verden. 
Vi smagte på 4 forskellige rødvine, 2 af 
Zinfandel-druen og 2 af Shiraz-druen. Vi 
startede med et glas mousserende hvidvin, 
Farfalle. Mums en rigtig "damevin". På 
slutningen fik vi lov at smage 2 forskellige ROM 
fra et dansk destilleri i Roskilde, GetSpirits. De 
smagte begge dejligt men forskelligt, afhængigt 
af lagring, som jo også er vidt forskelligt under 
fremstilling af vin, men ganske afgørende. 
Det var en dejlig aften hvor der under hele 
smageriet også var dækket op med den dejligste 
Tapas og frisk brød. Til sidst blev der udtrukket 
gevinst på indgangsbilletten, og den heldige 
vinder blev Anne Grethe Høj.. 

Tak for en hyggelig aften!. 
  

På bestyrelsens vegne / Judi 

 
 
HALLOWEEN HOS SADELMAGEREN 
Eya holdt åbent hus  halloween 31. oktober i sit sadelmagerværksted. Der var pyntet fint op med 
uhyggelige dyr og lyde, skeletter, spindelvæv og edderkopper - ren uhygge. Eya havde lavet kaffe, 
the og bagt lækre kager pyntet med skeletter. En rigtig hyggelig stund. Tak for det. 
                              Anne Grethe  

 
 
FULDT HUS MORTENSAFTEN 
Vi kan fortælle at Mortens aftenspisningen 8. november kan igen i år melde alt udsolgt. Vi glæder 
os til at få en hyggelig aften med dejlig mad.  Mere herom i Viskinge Folkeblad for december.  

       Henning og Doris 

  



MÅNEDENS ARRANGEMENT I BIBLIOTEKLUBBEN ÅVANGEN 
 

November måned - biblioteks arrangement i Svebølle Kvikbibliotek 

I november måned har vi et foredrag i Svebølle Kvik Bibliotek - Et 
kongeligt eventyr- fortalt af Jens Jørgensen, tidligere: rektor på 
Slagelse Gymnasium, medlem af Folketinget og borgmester i 
Slagelse. 
Jens Jørgensen har tidligere skrevet bogen ”H. C. Andersen – en sand 
myte” og han har nu udgivet en ny bog ” Et kongeligt eventyr”.  
Det kongelige eventyr, det vil Jens Jørgensen fortælle om  på en 
fængslende og spændende måde, når han fremlægger de nye 
indicer/beviser for, at H C Andersen  slet ikke var søn af en fattig 

skomager, men resultatet af en affære mellem komtesse Elise Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær slot og prins  
Christian Frederik, senere kong Christian d. 8.  
Dato:   19. november  
Tid:      19-21. Undervejs er der pause med kaffe og lidt sødt til tanden. 
Sted:    Kvik Biblioteket, Åvangen, Svebølle 
Pris:     50.- kr. for medlemmer af biblioteksklubben, ellers 65.- kr. Husk det er gratis at være medlem af 
biblioteksklubben 
Billetter skal købes hos Kalundborg biblioteket – Evt. Vælg deres hjemmeside 
https://www.kalundborgbib.dk/ , vælg ”det sker”, ”vælg 19. november med et kongeligt eventyr” og her 
kan du også læse mere om foredraget og købe billet 

På gensyn 
 Kalundborg biblioteker og Biblioteksgruppen i Svebølle 
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2019.  

Hvis du vil have et indlæg, en annonce eller andet med i avisen, kan du sende det til 

hojannegrethe46@gmail.com. En annonce koster 25 kr. pr. gang. En sponsorannonce koster 500 kr. 

pr. år (10 numre). Foræres-væk- og fremlysninger er gratis.  

 

OBS – OBS – OBS 

Bemærk Anne Grethe  har fået ny mail adresse, som 
er  hojannegrethe46@gmail.com.  

Se også vedlagte brev fra Gunnar P. vedrørende problemerne 
med Viskinge-mailadresserne! 
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SENESTE NYT OM PROBLEMERNE MED VISKINGE.DK / VISKINGE.COM 

Fra Gunnar Petersen (der står for vores Viskinge-emailadresser og hjemmesiden) har jeg 
modtaget følgende angående Viskinge.dk- og Viskinge.com-mail, som til manges frustration er 
gået i sort.  

Anne Grethe 

viskinge.dk   -  viskinge.com 

 
Det firma, hvor vores hjemmeside og dermed mailadresser er placeret, har været ”nede” 
siden 10. oktober, og det er jo meget utilfredsstillende for alle og selvfølgelig mest for de, 
der har brugt deres mailserver som eneste mailbox. 
Det er 100% umuligt at komme i forbindelse med firmaet, de orienterer ikke om noget som 
helst, så vi bliver nød til at springe fra denne udbyder og over til en anden, der forhåbentlig 
er mere ansvarlig end Gullestrup Net.  
Når vi ikke kan komme i kontakt med dem, kan vi heller ikke flytte data, så alle 
mailadresser skal starte forfra – ser det desværre ud til.  
 
Som der har stået på hjemmesiden de seneste år, er det bedst at viskingeadressen (din 
nuværende viskinge-mail) sender alle mail til en adresse hos en stor udbyder, der er gratis 
f.eks.live.dk – gmail.com eller lignende. Det vil sige, at jeres e-mails skal 
omdirigeres/videresendes til en anden (ny) mailadresse. 
 
De, der ønsker at have en viskinge mailadresse, bedes skrive en mail til – 
gpviskinge@gmail.com og oplyse følgende. 
 
Navn – telefonnummer – ønsket viskinge-adresse (viskinge.com og/eller viskinge.dk – 
begge er mulige) samt hvilken mailadresse, de skal omdirigeres til. 
 
EKSEMPEL: For mit vedkommende ville beskeden være: 
 
gunnar petersen - 30512191 – bagerhuset@viskinge.dk og gunnarpetersen@viskinge.dk. 
Videresendes til: gpviskinge@gmail.com. Det betyder, at jeg stadig har en viskinge-mail, 
men at al mail til mig altid ender på gmailen og kan ses der – og gemmes der. 
 
Venligt skriv inden 15.11.2019 – så er vi forhåbentlig oppe igen inden december. Jeg 
skriver så en mail til jer, når det fungerer igen med nødvendige oplysninger og om 
passwordet. Hjemmesiden er jeg nødt til at starte helt forfra. 
 
Jeg beklager alle de ulemper, der har været for Jer – det er, som vi jyder siger – træls :-)  
 
Mvh.  gunnar 
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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 
 

 

 


