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IGEN I ÅR ET TILLØBSSTYKKE
Mortens aften d. 8. november.
Ligesom sidste år var vi desværre nød til at lukke for tilmeldingen, inden svarfristen, da vi heldigvis
havde fuldt hus, hvilket vi meget gerne vil takke jer deltagere for. I år deltog 52. Det var dejligt, der
igen deltog både ældre, familier med børn, ja alle aldersgrupper.
Der var sat 4 borde frem og et lille børnebord, så børnene kunne få lov til at lege under hele
aftenen.
Det var rigtigt godt der blev spille violin under årets sange, Tak til Gunnar for det!
Der var så godt gang i festen, at de sidste først gik hjem kl. 01.40
Niels Torp Olsen
Formand

... OG ENDNU ET TILLØBSSTYKKE
Vi har hørt, at hele 80 gæster lagde vejen om ad julestuen i ”Granly”. (Måske blev de også lokket
til af gløggduftene). – Godt gået, Rikke og Co.!
Kirsten

VISKINGE.COM – VISKINGE.DK
Så er vi så småt ved at være kørende med hjemmesiden igen. Viskinge.dk kører , men der
mangler stadig nogle standardoplysninger på siderne. Når jeg får dem , kommer de ud på www.
Com. Siden er ikke helt på plads, men i dag er jeg kommet i kontakt med Gullestrupnet, så jeg kan
få flyttet viskinge.com adressen over, så den viser det samme som viskinge.dk
Næste skridt bliver så at få etableret de få mailadresser, som I har ønsket at forsætte med. Der
kan stadig fås mailadresser ved at henvende sig til mig.
Gunnar – tlf. 30512191

VIGTIG RETTELSE:
I sidste nummer havde der indsneget sig en beklagelig fejl i Anne Grethes e-mail. Den rigtige mailadresse
er: hojannegrethe46@gmail.com

TAK FOR ÅRET, DER GIK
Hermed er det sidste blad i år. Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Som sædvanlig
kommer der ingen avis i januar, så næste nr. af bladet udkommer ca. 1. februar 20 20
Tak til alle avisbudene, der bringer Viskinge Folkeblad ud – i regn og slud!. Tak til alle der støtter
vores blad med annoncer og indlæg og til alle jer der støtter vores arrangementer, ikke mindst
”kogekonerne”. Tak til Gunnar for pasning af Viskinge Beboerforenings hjemmeside
www.viskinge.dk. (Det har været en blandet fornøjelse i år!). Tak til Kirsten Trolle for redigering og
trykning af vores avis. (Og Kirsten siger: Tak til Anne Grethe, der styrer os igennem med fast
hånd).
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2020. .

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
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